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TAKDİM 

;Kuran gibi bir edebtyat mucizesinin en par
lak kısmı kıssalardır. 

Kıssaıar Kuranın üçte birini teşkil eder. Ve 
Kur'anı ifadenin biricik uslubudurlar. 

İşte; Kuranı anlamak yolunda Kıssaları; doıa.

yısıyle, kıssaların kelime manası, uslub özellik

leri, Kur'anda tekrarları, kıssalarıa ilgili hatıra 

gelebilecek soruların cevaplan ve Kuranda zi'kr 
edUen kıssaların sosyolojik yorumları ve lcıssalarda 

San'at vb. meseleleri kaleme aldım. Bu dosya mey
,idana geldi. Daha evvel Yeni Nesil Gazetesinde 

tefrika edildikten sonra, umumi istek üzerine neş
rediyorum. 

Kuranın bir az daha fazla anıaşılmasına yar
dımcı oluyorsa ne rrıutlu!. 

Bahaeddin Sağlam 
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GİRİŞ 

Kur'an kıssalan, tarihin derinliklerinden seçi
lerek ders almamız için Allah tarafından açıkla
nan hikmetli vak'alardır. önce cckıssaıı kelimesinin 
hangi kökten türediğini araştırarak, kelime mana
larını tesbit edelim. Arap lfıgat kitaplannda «kıs
saıının kök manası, (1) yontmak, biçmek, kes

rnek; (2) göğüs, birşeyin baş tarafı, birşeyin önem
li kısmı; (3) mahsulat; (4) birşeye harfiyyen uy
mak, tabi olmak şeklinde sıralanır. 

Kelimelerin ana köklerini ara§tıran etmilojiye 
göre, tabii eşyanın isimleri, diğer fiil ve isirolerin 
kaynağı sayılır. Çünkü dil, önce tabii ve müşahhas 
şeylerde başlamıştır. Yukarıda sıralanan dört mü
şahhas mana da, kıssa kelimesine etimolojik ba
kımdan kök olabilecek vasıftadır. Kıssa kelimesi o 
manaların hepsini içine almaktadır. 

Gerçekten de, Kur'an kıssalan mefhum ola
rak mücerret anlatırnın bir ismi olmakla beraber, 

lfı.gatta geçen tabii müşahhas ma,nftlan da ifade 
etmektedir. Bu kıssalarda Kur':an mucizane ve 

veciz bir tarzda , eski hadiselerin fuzuli kısımlarını 
bırakıp, o olayiann önemli yönlerini biçerek bize 
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anlatır. Adeta, o hadiselerin mahsulatını alır. Ve 
öyle bir tarzda anlatır ki, anlatılan kısım özet ola
rak cereyan eden o hadiselere uygundur. 

Kıssa kelimesiyle aynı kökten olan kassa ve 
el-kasas kelimelerinin bir manası, ((bir kimsenin 
izini sürüp ardınca gitmektir.» «izlerini takip ede
rek döndüler)) mealindeki Kehf Suresinin 64. aye
tinde ve ccKarde§ine 'Onu takip et' dedi)) mealinde
ki Kasas Suresi ı ı. ayetinde bu manalara yer ye
rilmiştir. Kelimenin ikinci manası, ccbir adama bir 
sözü beyan.edip bildirme»yi ifade eder. Yusuf Sü
resinin 3. ayetinde bu mana vardır. Bu ayette ge
çen ccel-Kasas» kelimesi aslında isim olup, masdar 
yerinde de kullanılmaktadır. Aynı manaya gelen 
kıssa ve çoğulu kısas kelimeleri Kur'an'da kulla
nılmamıştır. 

Hik.8.ye ve rivayet kelimelerinin mana.Ian 
kıssadan farklıdır. Hikaye, ses kaydedicinin sesi 
aynen nakletmesi, benzetme, benzerini yapma 
manalarına gelir. Nitekim bir hikaye edişten bah
settiğimiz zaman, ya sesin aynen tekrarını, veya 
yaşanan hadisenin benzerinin anlatılınasını kas
tederiz. Kur'an kıssalarm belli kısımlannı alıp ga
yesine uygun bir ınakamda kullandığı için, o kıs
salara hikaye denilmez. 

Ayrıca, örfümüzde, asiı olmayan şeylere hika
ye denildiği için, Kur'an kıssalanna hikaye diye
meyiz. Çünkü kıssalar yaşanmış hakikatleri anla
tırlar. Hayali olmadıkianna tarih şahittir. 

Rivayetin l{Ök manası ise, «SUdan içmek» ve 
C<düşünmekntir. Bu manaya göre, rivayet, hadise'
nin bir kısmını veya düşünerek manasını anlatmak; 
demek olur. Nitekim günümüzde Arap dilinde ro

mana rivayet denilmektedir. Roman, rivayet keli-
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m esinin ta:,aıdığı iki manayı da içine alır. Romarı
da hem hadisenin bir kısmı anlatılır, hem de ma
nası ele alınır. Hadislerde de bu vasıf bulunduğu 
için, hadis sözlüğünde ıırivayet» kelimesi kullanı
lır. Çünkü hadis rivayetinde hadisin bir kısmı ve
ya yalnızca manası nakledilebilmektedir. 
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KUR'AN'DA NEDEN BİRÇOK KISSA 
ANLATILl\'IIŞTIR? 

VE TEKRAR EDİLMİŞTİR. 

Bu soruya on madde ile cevap verebiliriz. 

ı. Kıssalar Kur'an'ın üslubu için vazgeçil
mez bir kaynaktır. Çünkü, bilindiği gibi, dört çeşit 
üslup vardır: 

(a) Mücerret basit üslup: Muamelat ve �Jet 
ilimlerinde kullanılır; fıkıh, gramer gibi. Maksat, 
mevzuun kolayca öğrenilip akılda tutulmasıdır. 

(b) Yüksek üslup: Akaid esaslannda, usulde 
kullanılır. Mevzuun yüksekliğini muhafaza için 
gerekli haşmet ve ciddiyeti koruyan bir ifade, bu 
üslubun özelliğidir. 

(c) E'debi üslftp: İnce duygular ve hayaller 
bu üslup içinde anlatılır. Buna «Şiir üslubu» de
mek daha doğrudur. Duygu ve hayal hakimdir. 
İnce bir hayalı ifade için, gerektiğinde ilmi ölçü
lerden taşılır. 

(d) Süslü (müzeyyen) üslup: Muhatapların 
anlayış seviyesine bu üslupla hitap edilir. Bunda 
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ikna asıldır. Temsil ve örneklerle mesele müşah
haslaştınlır. Değişik ifade tonlan kullanılır. Bu 
üslftba «hitap üslftbuıı da denilir. 

Süslü üslftp, yerine göre diğer üsluplardan da 
parçalar alır. Manayı muhataplara ulaştırmak için 
gerektiğinde onların hayallerine seslenir ve bu 
maksatıa temsil üslübuna fazlaca yer verir. 

Kur'an'ın asıl gayesi insanlan irşad ve ıslah 
olduğu için hitap üslftbunu çokça kullanmıştır. 
Bu üslftbun esası, temsil ve misallerdir. Temsilin 
en güçlü şekli de yaşanm.ış kıssalardır. «Bir mu
sibet bin nasihatten üstündür)) atasözümüz, kıs
saların bu hikmetini güzelce özetlemektedir . 

. 2. Kur'fu.ı.'ın hitap ettiği insanların çoğu 
avaındır. Avam ise müceuet hakikatleri kavraya
maz. Ancak temsillerle müşahhaslaştırılmış mese
leleri anlayabilir. Temsiller de iki kısımdır. 

(a) Edebi temsiller, ki mecaz ve istiare gibi 
şekilleri vardır. 

(b) Kıssalar şeklinde sunulan misal ve tem
siller. 

Bu ikinci kısmın anlaşılması, birinciden daha 
kolaydır ve anlatılan meseleye her yönüyle uyan 
(cteşbih-i beliğı) modeli içinde yer alır. Onun için, 
Kur'an'da bu kısım temsillere, yani kıssalara di
ğerlerinden daha fazla yer verilmiştir. Her iki kı
sımdan Kur'an'da kullanılan temsilierin sayısı, 

binden fazladır. 

Temsillerde ince bir sır, yüksek bir hikmet 
vardır. Çünkü temsille vehim akla mağlO.p olur. 

Hayal, fikre boyun eğer. Onunla gaip hazır olur. 

Akli bir hakikat, hissedilebilir bir madde haline 
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gelir. Temsille mana cisimleşir. Dağınık şeyler top
lanır. Kanşık şeyler düzelir. Deği§ik şeyler bir 
ahenk içine girer. Birbirinden kesik mevzular bir
leşir. Delilsiz davalar delilini bulur. 

Bütün akılların ittifak ettiği bir nokta şudur 
ki, temsiller mfuıaların sonlarında veya özet ha
linde aralarda görününce, manayı asıl şeklinden 
temsil şekline dönüştürüp, ona. bir ha.şmet giydi
rir. Şanını yüceltir .. Ateşini tutuşturur.. Nefisler
deki tesirini arttınr .. Kalbieri kendisine çeker. De
renliklerinden sevgi ve muhabbet toplar.. Hangi 
çeşitten olursa olsun, temsil o sahada mevzuun gü
cünü gösterir. 

İşte, Kur'an'da sürelerin başında esas imani 
meseleler aniatıldıktan sonra kıssalara geçilmesi
nin bir hikmeti budur. O nıeseleler, kıssalarla der
lenir, delillendirilir. 

3. İnsan geçmiş ve gelecekle alakadar olan 
bir varlıktır. Zayıftır, acizdir, ihtiyaçları çoktur. 
Kainatın seyrinden onda bir düzen ve intizamın 
hakim olduğunu sezer. insanlık aleminde bu dü
zeni bozan hadiseleri görür. Bu yüzden, geçmiş 
musibet ve güzellikleri öğrenmek ister ki, bir da
ha o musibetler başına gelmesin ve o güzellikleri 
kendisi de tatsın. 

İnsan , tarihin tekerrürden ibaret olduğunun 
farkındadır. Bu tekerrürü görüp ders almak ister. 

Bunun için, Kur'an geçmişle iglili hadiseleri 
ders olarak verir. En tabii ve fıtri bir şekilde in
sanın merakını tatmin eder ve gerekli ders ve ib
retleri verir. 

Aynca, insan eğer tarihten habersizse, bencil
lik duygusuyla kendisini krunatın merkezi zanne-
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der. Yaratılış gayesi olan ((tevhidn esasına zıt bir 
yola girer. İşte, Kur'an'daki kıssalar tarihi okut
makla, insana kendisinin kainattan bir parça ol
duğu dersini verir. 

4. Dinin yeryüzünde eskiden beri yaşanan 
bir hakikat olduğunu göstermek için, Kur'fm'da 
kıssalar basamaklar halinde tekrarla anlatılmıştır. 
Kur'an'ın kıssalarında görüldüğü gibi, din haki
kati Hz. Adem'le (a.s.) başlamıştır. 

Nuh (a.s.) onu sosyal hayata geçinneye ça
lışmış, İbrahim de (a.s.) dine beynelmilel bir ma
hiyet kazandınp o davanın savunucusu olmuştur. 
Dinin devlet hayatına intikalinde ilk merhale, Yu
suf'un (a.s.) peygamberliğidir. Tam olarak devlete 
mal etme, Musa'ya (a.s.) nasip olmuştur. Davud 
(a.s.) ve Süleyman (a.s.), Musa ümmetinin meh
dist olmuşlardır. İsa (a.s.) hak dinin mütekamil 

şeklinin hazırlıklarını yapmış, beşeri mutlak din
sizlikten kurtarmıştır. Son olarak da Hz. Muham

med (a.s.m.) ile İlahi din tam şeklini bulmuştur. 

İşte, bu İlahi davanın basamaklan kıssalarda 

anlatılır. Kur'an'da elbette onlara çokça yer verile
cektir ve anlatılınalan tam bir belagattır. 

5. Kıssalarda bir tarih felsefesi vardır. Tarih 
çok dallı hudaklı bir hakikat olduğu için, bu ha
kikatin elbise ve rengi olan kıssalar, elbette ki, çok 

zikredilecektir. Mesela, .Adem'in (a.s.) kıssası in
sanın ferdi hayatına tam bir açıklık getirdiği gi

bi, Habil ve Kabil'in kıssası da cemiyet gerçeğini 

açığa çıkarmaktadır. Keza, tarih boyunca zalim
lerle mazlumları, onların devamlı sava&ını ve bu 
mücadelenin neticelerini en güzel şekilde bildirip 
yorumlayan belgeler, kıssalardır. Hatta kıssalar 
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tarihi hadiselerin de ötesinde, kainata açıklık ge
tirmektedir. insanla ilgili tabii hadiselerin gerçek 
veçhesini göstermektedir. 

Aynı zamanda kıssalar İslamın tarih görüşü
nü de aksettirirler. Bilindiği gibi, tarih hakkında 
üç ana düşünce vardır. 

• Herışeyi kadere ve feleğin çarklarının dön
ınesine bağlayan Hind �örüşü, 

• Herşeyin tesadüfe bağlı olduğunu iddia 
eden materyalist görüş ve 

• Kainatta düzen, intizam ve İlahi bir prog
ramın hakim olduğunu, bununla beraber insana 
da bir derece serbestiyet verildiğini kabul eden 
göıiiş. 

Kıssalarda, insanın hareket serbestisi ve ara
daki İlahi müdahaleler açıkça gösterilmektedir. 

6. Kainat bir kitaptır. Bizlere birçok mana
lar bildirir. Bu kitabın en güzel ve manaJı sayfa
lan yeryüzüdür. Burada yazılan sayısız. satır
lardan en şaşaalı ve şümullü olanı, insanlık sütu
nundakilerdir. Ve bu sütunun en baştaki cümlele
ri, peygamberler ve onlarla ilgili hadiselerdir. Ma
dem ki Kur'an kainatın tefsiri ve tercüm.esidir. 
Elbette o kitabın en cazip sayfalarını dile getire
cek ve en ınühim hadiselerini de az-çok farklarla 
tekrar edecektir. Nitekim içinde kıssalann anlatıl
dığı sürelerin başlarında «İşte onlar (o hadiseler), 
kitab-ı mübin (olan kainatm) ayetleridirıı buyu
rulur. Yusuf Sılresinin 1 ve 2. ayetlerinde olduğu 
gibi: «Bunlar kitab-ı mübinin ayetleridir. Biz o ki
tabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik . Umulur 
ki, akıl edesiniz.ıı 
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Kainat kitabının tekrarlı mevzulan, elbette 
tercümesi olan Kur'an'da da tekraren anlatılacak
tır. 

7. Kıssalar, tarih ilmine gerçekten «ilmilik>> 
kazandırır. Bu da iki yolla olur: 

• Tarihi vak'alara yorum getirerek ve 
e Tarihi hadiselerin sebebini bildirerek. 

Mesela, Şeytan'ın Adem'e (a.s.) secde etme-
mesi ve Adem'in (a.s.) Şeytan'la olan mücadelesi, 
kainatta tarih boyunca insana hizmet etmeyen, 
aksine, zarar veren varlık. ve hadiselerin yorumu

dur. Adem'in Şeytan'la mücadelesi, insanlığa, 
dünyaya:, kainata ve aralanndaki münasebete açık
lık getirmektedir. Şöyle diyerek: Tabiata karşı mü
cadelesi olmazsa, insan olgunlaşamaz. Çünkü Şey
tan olmazsa imtihan olmaz. imtihan olmazsa dün
ya olmaz. Dünya olmazsa, ahiretin manası kalmaz. 
Oysa insani lmbiliyetlerin inkişaf edebileceği asıl 
ye·r, ahirettir. 

Mesela, Nuh'un (a.s.), davasına sosyal bakım
dan rdkinci sınıfn insanlardan yardımcı bulduğu
nu anlatan ayetler, mazlumiyetİn değerini bild1rir
ken, Habil ve Kabil kıssası da cemiyet vakıasını, 
haklı ile haksızı, inanarıla inanmayanı, zalimle 
mazlumu, üstün ile aşağıyı açıklayıp, kainattaki 
temel gerçeğe göre hangisinin üstün olduğunu 
bildirir. Kehl Suresindeki kıssalar, İsrail Oğulla
rının, Hz. İbrahim'in (a.s.) ve Hz. Yusuf'un (a.s.) 
kıssaları, dünya hayatının mahiyetini, ferdi ve iç
timai çok hikmet ve dersleri bize bildirirler. Böy
lece tarihe bir mana verir, neyı'ln niçin ve nasıl ol
duğunu anlanz. 

Kıssalarda tarihi hadiselerin sebepleri de açık" 
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!anmaktadır. Mesela, kıssalar tarihteki medeni
yetlerin dayanağının şükür ve ibadet olduğunu bil
dirirken, gelen cezaların sebebini de inkar ve is
yan olarak açıklar .Önce lıadise bir vakıa ve ger
çek olarak gösterilir, sonra sebepleri bildirilir. 
Tekrarlanyla da, o gerçekler istatistik delilleriyle 
gösterilip, dava ispat edilir. 

8. Kıssalar, mii§ahhaslaştırılmış mücerret 
kanunlardır. Kanun olduklannı göstermek için 
tekrarlanmışlardır. Gerçekten de, aralarında iti
bari bazı farklar olsa dahi, her bir hadisenin bir 
benzeri vardır. Çünkü kainatta kanun birliği ha
kimdir. Dikkatle bakacak olursak, her asrın bir 
Firavun'u, bir de Musa'sı olduğunu görürüz. Hat
ta bu hakikat darb-ı mesel halinde ifade edilmiş
tir: c<Her Firavun'un bir Musa'sı vardır . >' 

Firavun'la Musa olur da, yoldan çıkmış zen
ginleri temsil eden bir Karun, dini menfaatlerine 
alet eden din adamlarının ti:ı:_xısali olan bir Bel'am 
bulunmaz mı? 

Yahudi kıssalannı da yalnızca Yahudilere 
mahsus olarak anlamak, Kur'an'ı anlamamal{ olur. 
O kıssalarda, mazlum milletierin kaderi anlatılmak
tadır. İsrail Oğulları nasıl Musa'ya tabi olup Tev
hid dini ile Firavun'un zulmünden kurtulmuşsa, 
bugün de mazlum milletler hak dine sarıJmak ve 
bir Musa bulup izinden gitmek suretiyle Firavun'
Iardan, Karun'lardan kurtulabilirler. 

9. Birçok hükümlere kaynak ve dayanak ola
ca.k bir vak'a elbette çok anlatılacaktır. Nitekim 
kıssalarda tasavvuf, fıkıh, tarih, sosyoloji, psiko
loji, hatta biyoloji ilimlerinin hülasası ve yorum
lara esas olacak hakikat çekirdekleri mevcuttur. 

16 



Bu arada, ilirolerin temeli, esası, gayesi marifet 
ve iman ilmi olduğu içindir ki, kıssalarda en çok 
bunlal' üzerinde durulmw�tur. Kıssaların ayrı ayrı 
tekrarlarıyla, hülasa 'halinde ilmi prensipler veril
mekte ve bu arada her bir kıssada ayrı bir lınan 
rüknü üzerinde durulmaktadır. 

10. Kıssalarda gerek kendi iç dünyasındaki 
gerek çevresindeki sebeplerle buhrana düşen için, 
pratik bir tedavi vardır. Yusuf Kıssası buna güzel 
bir örnektir. İşte o kıssanın güzel bir nüktesi: 

Kıssanın sonunda Yusuf (a.s.) Rabbine şöyle 
dua eder: <<Rabbim, beni Müslüman olarak öldür 
ve silliluer arasına kat.» Bu duanın yorumunu ve 
kıssa ile alakasının izahını Melftubat'tan takip ede
lim: 

«(Bu ayetin ulvi ve müjdeli ve i'cazkarane bir 
nüktesi şudur ki: Sair ferahlı ve saadetli kıssaların 
sonunda yer alan zeval ve firak (yok oluş ve ay
nlü::) haberlerinin acılan ve elemi, kıssadan alı
nan hayali lezzeti acılaştırıyor, kınyor. Bahusus 
kemal-i ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar 
ettiği hengamda, mevtini ve firakını (ölümünü ve 
ayrılmasını) haber vermek daha elimdir. Dinleyen
lere 'Eyvah!' dedirtir. Halbuki şu ayet, kıssa-ı Yu
suf'un en parlak kısmı ki, Aziz-i Mısır (Mısır hü
kümdarı) olması, peder ve validesiyle görüşmesi, 
kardeşleriyle sevişip tanışması olan, dünyada en 
büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda, Hazret-i 
Yusuf'un mevtini (ölümünü) şöyle bir surette ha
ber veriyor ve diyor ki: Şu ferablı ve saadetli va
ziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete 
mazhar olmak için, Hazret-i Yusuf kendisi Ce
nab-ı Haktan vefatını i�tedi ve vefat etti. O saa.
dete mazhar oldu. Demek, o dünyevi lezzetli saa-
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detten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir. va.,
ziyet, kabrin arkasında vardır ki, Hazret-i Yusuf. 
Aleyhisselam gibi hakikat-bin (hakikati gören) bir 
zat, o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde, gayet. 
acı olan nıevti istedi. 'I'a, öteki saadete mazhar ol
sun. 

«İşte, Kur'an-ı Hakimin şu belagatına bak ki, 
kıssa-i Yusuf'un hatimesinde ne suretle haber ver
di. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil,, 
belki bir müjde ve bir sürur ilave ediyor. Hem ir
şad ediyor ki: Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki. 
saadet ve lezzet ondadır. Hem Hazret-i Yusuf'un 
ali sıddikiyetini gösteriyor ve diyor: Dünyanın en.� 
parlak ve en sürurlu bir haleti dahi ona gaflet ver�· 
miyor, onu meftun etmiyor, yine ahireti istiyor.n. 
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KISSALARDA DA VE'l' METODU 

Herhangi bir davaya çağıran ve ona çalışan bir 
kimsenin, gerekli bilgi ve maneviyat gücünden son
ra en fazla ihtiyaç duyduğu şey, aşağıda sıralaya

cağımız on kanuna riayet etmektir. Tecrübe edil
miş olan bu kanunlara Kur'an kıssalannda tam 
manasıyla riayet edilmiştir. Bu, başlı başına hay
ret verici bir mucize olarak karşımızda durmakta
dır. 

1. \Dikkati kendine çekmek 

İnsan ruhuna ruh verecek tesellileri ihtiva eden 
kıssalarda bu vasıf en yüksek derecede mevcuttur. 

Öğrenme bakımından, eski çağlarda yaşayan bir 
insanın durumu, astronomik keşiflerden çok daha 
dikkat çekici ve merak uyandırıcıdır. Çünkü in
san önce hemcinsini, kendi tarihini düşünüp me

rak eder. Ondan sonra diğer varlıkların tarihine 
yönelir. Nitekim insanla ilgili binlerce tarih kitabı 
yazıldığı halde, diğer eşya hakkında yazılanlar ona 
kıyasla çok sınırlı kalmı§tır. 
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2. Tedrlc 
Herhangi bir davayı takdim ederken, peyder 

pey olgunlaştırarak sunmak, basamaklan kurarak 
neticeye gitmek lazımdır. Kıssalarda verilmek iste
nen fikirler, kıssa §eklinde takdim edildiği için, 
tedricen açıklanır ve çok yüksek bahislere basa
mak olurlar. 

3. Takrir 

Fikir ve davfmın kökleştirerek takdimi; yani 
takrir, çok mühiın bir esastır. Bu yönüyle de kıs
salar, dinin hem en eski zamanlara ve her yere 
yerleşmiş olduğunu gösterirler, hem de takdim et
miş oldukları davayı dört başı marnur bir şekilde 
zeminine oturturlar. Delilleriyle ve temsilleriyle 
zihinlere yerleştirip, idraklere kabul ettirirler. 

4. Zaman unsuru 

Bu, iki yönde düşünülebilir. Birincisi, mesele
yi yumuşatarak bir derece dağıtıp takdim etmek; 
ikincisi de zamanına göre konuşmaktır. Kıssalar
da bu iki prensip de mevcuttur. Kıssalar, konuyu 
hem kıssa içinde dağıtıp muhatapa bazınettire
rek takdim ederler, hem de zaman ve zemine uy
gun bir vak'ayı ihtiva ederler. 

5. ITaklit 

Taklitten maksat, o fikrin yaşandığını ve ya
:ıanabileceğini göstermektir. Taklit yalnız akla hi
tap etmez. Bütün duygulan tesiri altına alıp, me
seleyi zamanın akı§ı içinde yerini göstererek, c(kar
şı konulmaz» vasıfta olduğunu ifade eder. Kıssa-
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lar, davfmın yaşanmış vakıalara döküp o, dava 
esaslannın insanlık tarihinde devamla yaşandığını 
gösterirler. 

6. Tenkit 

Karşı tezi tariz yoluyla ve açıkça tenkit et
mek; Kıssalarda küfür, isyan ve tuğyan o kadar 
şiddetli, keskin ve kesin bir dille tenkit edilmiş
tır ki, en inatçı kimseler bile dinlediklerinde inat
ları kırılır. Yahudilere ders verilen kıssalar gibi. 

7. Telkin 

Kıssalarda en fazla dikkat çeken unsurlardan 
biridir. Kıssalarda hitap ve ikna üslübu takip edil
diği için, bu özellik bütün berraklığıyla hemen gö
ze çarpıverir. Yusuf (a.s.) ve Süleyman (a..s.) kıs
saları bunun en güzel ömekleridir. 

B. Halk rnefhumuna riayet 

Yani, nasıl fertte şuur ve şuuraltı sesleri var
sa, mal)evi bir şahıs olarak cemiyette de bu sesler 
konuşurlar. Bu şuura «kamuoyun gerçeği de de
nir. Kıssalar tarihin umumi akışını anlatarak ce
miyette toplu bir şuur uyandınrlar ve o istikamet
te halka yol gösterirler. Gerçekten de Kur'an'da 
halk, «nas» mefhumu dikkat çekicidir. 200'den 
fazla ayette <<llaS», yani insanlar kelimesi geçmek
tedir. Birçok yerde «Ya eyyühe'n-Nas,n yani «Ey 
insanlar» hitabıyla insanlar ikaz edilmektedir. Bu 
seslenişlerde, cemiyetin bu duyusunun ehemmiye
tine işaret edilmektedir. Ve kıssalarda tarihi hadi
seler anlatılarak muhataplara tarihin akışı öğre-
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tilmekte, zihinlere o akıştan ders alma imkanı ve
rilmektedir. 

9. şayia 

T�dim edilen fikir yaygın olmalıdır. İşte bu
nun içind.ir ki, Kur'fuı, kıssalan çok zikretmekte 
ve bu arada ilk muhatapları olan Yahudilerin ve 
Arap mü.§riklerinin şayia olarak işittikleri kıssa
lara fazla yer vermektedir. Çünkü bilinen bir kıs
sayı söylemek daha tesirlidir. Ayrıca Kur'an'daki 
kıssalar, aslı bilinen ş3.yialardan olmakla beraber, 
anlatılırken hem yanlı§, işitilen yerler tashih edil
mekte, hem; de hiç kimsenin bilmediği öyle ince
likler çıkanlıp sunulmaktadır ki, herşeyi görüp 
bilen bir Zatın sözü olduğu açıkça ortaya çıkmak
tadır. Nitekim Yusuf (a.s.) ve Nuh (a.s.) kıssala
rında bunu teferruatıyla görmekteyiz. 

10. Kamuoyuna seslenmek ve umumun 
anlayışına hitap etmek 

Mesajı kamuoyuna ulaştırmak. Bu noktadan 
da Kur'an kıssaları eşsizdir. Kıssalar hal�ın anla
yışına uygun olduğu için, halk onlarda aniatılmak 
istenen ınanayı ve verilen dersi kolayca anlar. 
Böylece istenen yönde bir kamuoyu teşekkül et
miş olur. Bununla beraber, kültür ve anlayış sevi
yesi yüksek olanlar da hisselerini alırlar. Nitekim 
kıssalar o zaman inatçı entellekt�eller sayılan Ya
hudilerin bilgi ve anlayışıanna da yabancı gelme
miştir. 
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:KISSALARDA TEBLİG METODU 

Hakikati tebliğ ederken riayet edilmesi gere
':ken noktalar: 

ı. Anlatılan hakikat basit ve sade olmalıdır. 

Sade olmayan nazari bilgiler çok az istek li bulur. 
Bulsa da zihinlerde yerleştirilmesi çok zordur. Bu 
bakımdan, nazariyata nisbetle kıssalar çok sade

edir. Onun için, avamdan en güçlü edibe kadar 
herkes dersini gayet kolay almaktadır. Bu da 
Kur'an'a mucizelik vasfını kazandıran en har:iku
lade hususiyetıerden biridir. 

2. Davette dikkatleri çekmek ve inkarcıları 
hezimete uğratmak için gerekli hicivler uygun bir 

·:şekilde yapılmalıdır. Kıssalarda, İlahi ölçülerden 

·taşıp isyana götüren fiiller, küfür ve ahlak düş
künlüğünden kaynaklanan haller çarpıcı bir şekil

-de açığa vurulur. Bunların yol açtığı neticeler de 
:bütün berraklığıyla. nazariara verilir. 

3. Muhataba sempati duymalıdır. Ta ki karşı 
;taraf daveti kabullenmeye yatkın ve hazır olsun. 
_Nitekim Kur'an kıssalannda Yahudilerin fikirleri
,ne zahiren sempati gösterilmiştir. Fakat dikkatle 
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bakılıp gerçek araştınlınca, asıl manftnın başka 
olduğu anlaşılır. Mesela, Hz. Davud'un (a.s.) pey
gamberlik vazifesini muhafaza için istiğfar ettiği
ni anlatan ayet, meseleyi öyle bir sempati ile dile 
getirir ki, Yahudiler onun günah işleyip istiğfar 
ettiği yolundaki yanlış inançlarının doğrulandığı
m zannetmişlerdir. Kur'an bu gibi ifadelerle on
lardan başka kimsenin bilmediği meseleleıi dile ge
tirdiği için, Vehb ve Ka'b gibi birçok Yahudi alimi 
Müslüman olup imana gelmişlerdir. Keza Yahudi
ler Hz. Nuh'un (a.s.) ömrünü 950 sene biliyorlar
dı. Kur'an'da da binden elli sene az bir müddetle 
kavminin içinde kaldığı belirtilmiştir. Ancak bu
rada sene mefhumu geniş manasıyla kullanılmış
tır. Nuh'la başlayan İbrahim (a.s.) 'e kadar devam 
eden belli bir dönem Peygamberler zincirini kast 
eden bütün o dönem peygamberleri Nuh'un meto
duyla gittikleri ve daha fazla tevhidi tebliğ yap
tıklan için Nuh isıni altında gösterilmişlerdir. Nuh 
ilk Resuldur. (1) Onun ekolu İbrahim ile sona er
mi§tir. <cİbrahim onun şiasındandır» (2) 

Bazan bir ekol, bir şahs-ı manevi olarak _bir 
isim altında gösterilir. Mehdilerin, <eMuhammed 
Mehdh ismi altında gösterilmesi gibi. 

Hz. Havva'nın yaratılışından bahseden ayet 
de bu kabildendir. Nisa Suresinin ilk ayetinde nOn
dan eşini yarattıı> denilmektedir. Bu ifade Havva'
nın Hz. Adem (a.s.) cinsinden, ona uygun olarak 
yaratıldığını bildirir. Tevrat'ta Hz. Adem'in (a.s.) 
ka burga kemiğinden yaratıldığı ifade edilmiştir. 
Halbuki Kıyamet Suresinin sonunda ve başka ayet-

(1) Buhari Riyasusallihin (Şefaat hadisi) 

(2) Saffat, 83 
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lerde, Hz. Adem'le (a.s.) Havva'nın tedricen ve 
ikiz olarak yaratıldığı beyan edilmektedir. Kur'an 
bu hakikatı ifade ile ber�ber Nisa Süresi ı. ayetiyle 
de Yahudilerin irn-tihanlı� sorularına da bir cevap 
olmuştur. (4) 

4. Terkip kanunu. Bu kanun davanın derli 
toplu bir şekilde ve duygulara da yer verir tarzda 
işlenmiş olmasını gerektirir. Bu vasıf ancak kıssa
larda bulunur. Kıssalar temsil oldukları için, tem
sil i:ıa...�ikatinin daha önce temas edilen bütün hu
sudiyetleri kıssalarda geçerlidir. 

5. Mevzular dikkat çekici olmalıdır. Mesela 
Hz. Yusuf'ün (a.s.) heyecan dolu hayatı, Hz. Mu-

(4) Adem'le (a.s.) Havva ikiz yaratılırkcn, Havva'nın 
«Adem'in kaburgasından kopma» bu rivftyctin bir tcvili 
olabilir. Bu meselenin hadislerde de geçmesinin muh

temelen üç tevili vardır: 

·• İnsanlarca. umumen bilinen bir ınesclcyi Peygamber 

(s.a.m.) irşad hikmetiylc kullanmış olabilir. Peygam

ber herkes tarafından bilinen, ama hatalı olan bir 

rneseleyi, onların hislerini okşamak için ve de hakiki 

manalarını kastederek söyleyebilir. 

e Hadis kadının zayıflığından ve çabuk kınlacağından 

kinaye olabilir. Nitekim bu rnana Peygamber Efen
dirniz tarafından açıkça ifade edilmiştir. 

·8 Hadisin şerhlerinde şüphe uyandıran bir İsrailiyat 

kokusu vardır. Havva'nın Adem'in kaburga kemiğin

den yaratıldığı hakkında tafsilli izahlar, İsrailiyattan 

alınmıştır. Gerçi her İsrailiyatın aslı yok dernek de

ğildir. Nitekim yukanda anlatılan rnana, Tevrat'ta 

vahiyle anlatılmış bir hakikat olabilir. Bknz. Adem 

Kıssası. 
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sa'nm (a.s.) başından geçenler ve Firavun'un zul
münden kavmiyle birlikte kurtulması, Lut (a.s.) 
kavminin düştüğü sapıklık, yoldan çıkaniann he
Hl.k olması, mucize yoluyla ölülerin diriltilmesi gibi 
ilgi çekici hadiselere Kur'an kıssalannda yer ve.., 
rilmiştir. 

t'S. Söylenenler tekrar edilmelidir. Mesajların 
aniaşılıp zihne yerleştirilmesi için, uygun şekilde 
zaman zaman tekrarlanması lazımdır. Kıssaların 

sık sık tekrar edilmesinin bir hikmeti budur. 

7. Tekrar bıktıncı olmamalıdır. Bu vasıf da 
hayret verici bir şekilde kıssal.:aı-da mevcuttur. An
latılan lossalann cazip üsluplarla çok kısa tutu
larak dile getirilmesi bundandır. 

8. Yıpratıcı ve yara açıcı olmamalıdır. Mu
hataplara sempati duyularak anlatılan Kur'an kıs
salarmda bu hususiyet de vardır. 

9. Muhatap daima anlatılan mevzua muhtaç 
bırakılmalıdır. Kıssalarm bir derece kapalı ve tatlı 
bir esrarengizlik içinde olması bu sebepledir. 

10. Söylenenler rasında denge ve ahenk ol
malıdır. Kur'an'ın tamammda olduğu gibi, kıssa

lar bu vasfa tam manasıyla sahiptirler. 
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KISSALARDA TARİHİ HAKiKATLERDEN 
NUMUNELER 

önce şunu belirtmek gerekir �i, Kur'fm'ın ha
ber verdiği geçmiş hakikatıerin büyük kısmı tarih 
ilmi tarafından tasdik edilmiştir. Bazılarını da 
tarih kabul etmese dahi, reddetmemektedir. Za
hiren tarihe zıt gibi görünen bilgilere lossalarda 
rastlıyorsak, bu irşad gayesi için muhataplara 
gösterilen bir sempatidir. Bu da belagatın gereği
dir. Bununla beraber, kastedilen gerçek mananın 
da hakikate tamamıyla uygun olduğu anlaşılır. 
Kıssalarda işaret suretiyle, hatta diziliş tarzların
dan açığa çıkan nice tarihi hakikatler vardır. Ar

keolojik belgeler geliştikçe bu sırlar daha iyi anla
Şılmaktadır. Sonradan ilmen keşfedilen, ama önce
den Kur'an'da temas edilmiş olan bu hakikatler
den birkaçma bakalım: 

ı. Kainatın yaratılış kıssasında, kainatın 
enerjiden yaratıldığı, dünyanın iki, canlıların da 
dört gün, (*) yani devre geçirdiği anlatılmıştır. 
Günümüzde fizik ve jeoloji ilimleri de bu bilgileri 
tasdik etmektedir. Aslına bakarsak, bu ve diğer 
ilimierin nazariyeleri Kur'an'ın tasdikine muhtaç-

(*) Fussilet, 3 
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tır. Çünkü Kur'an'daki bilgilerin başka delilleri de 
vardır. 

2. Hz. Adem'in (a.s.) yaratılışı. Kur'an Adem'
le (a.s.) Havva'nın topraktan hücre safhasına gel
diğini, sonraki nesillerin anne karnında yaşadıkla
rı embriyo safhalarını başka bir vasatta geçirdil\:
lerini, sonra hayata gözlerini açtıklarını, Şeytan'ın 
sevkiyle şuur ve şehvet ağacından yedilclerini, aka
binde bulundukları çevreden çıkıp dünyada evlen
diklerini ve nesil sahibi olduklarını anlatır. Biyo
loji ve diğer ilimler buna yeterli maddi delil bula
mamışlarsa da, makuliyetini kabul etmektedirler. 
Çünkü aynı kanunlar şimdi de yaşanrnaktadır. 
Ağaçta hükmeden bir kanun elbette çekirdeğinde 
de olacaktır. 

3. Nemi Suresinde hayvanların kendilerine 
has bir dilleri olduğundan ve Hz. Süleyman'ın 
(a.s.) bu dilleri aıı.ladığından bahsedilir. Bu da mo
denı. ilmin tesbit ettiği gerçekler arasındadır. Hz. 
Süleyman'ın kanncayı dinlediğinden söz eden 
ayette, emrin dişi karınca tarafından verilmesin
den, kannca topluluklarını kraliçenin idare ettiği 
anlaşılır. Bu da ilmin çok sonraki asırlarda ancak 
fark edebildiği bir hakikattir. 

4. Kur'an Yemen'de medeniyetlerin kuruldu
ğu, Sebe şehri civarındaki bahçelerin Sebe seddi 
vasıtasıyla muhafaza edildiğini, ama insanlar şük
retmedikleri için bu nimetin ellerinden alındığını 
haber vermektedir. (1) Arkeolajik kazılarda çıkan
lan belgelerden alınan bilgiler de bu yöndedir. 

(1) Sebe 15 
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5 .  Filisten'de yaşayan Lut kavminin oturdu� 
ğu Sodom şehrinin yerle bir edildiği ve üzerlerine 
ateşli taşlar yağdığı, jeoloji ilmince tesbit edil
miştir. 

6. Kur'an'da Hz. Musa'nın (a.s.) F'iravun'a 
((Rabbim göklerin, yerin ve aralarındakilerin rab
bidir» dediğini haber vermektedir. Gerçekten de 
son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir 
ki, Mısırlılar üç ila.ha tapmaktaydılar: gök ilahı, 
Naut, ·yer ilahı Ghep ve aralarının ilahı Cheu. Hz. 
Musa Firavun'a verdiği cevapta onların inandıkla
n her üç ilahı da reddettiğini ve «göklere, yere ve 
arasındakilere ancak Allah'ın hükmettiğini» (1) 

ilan etmiştir. Bir ba§ka misal: Firavun Musa'ya 
((Eğer benden başka ilah edinirsen seni hapsede

ceği'm» demişti. Günümüzde çıkanlan belgeler, 
Mısırlıların kendi krallarını da iHl.h kabul ettikle
rini göstermektedir. Gerçekten de Mısır medeniye
ti, tabiatperestliğin yıkıldığı ve insanperestliğin 
teşekkül ettiği bir devrede hakimiyet k"Urmuştu. 

7. Hz. İbrahim'in (a.s.) kavminin, yani Ba
billilerin astroloji ile uğra§tıklannı Kur'an haber 
vermektedir. (2) Nitekim ilk takvimi Babiliiierin 
ke�fettiği bilinmektedir. 

(1) Şuara 23,24 

(2) Saffat 88,89; «İbrahim yıldızlara bir baktı ve ben 

hastayım, dedi.» 
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KUR'AN KISSALARINDA HAYATA YÖN VEREN 
KÜJ.,Lİ KANUNLARlN İP UÇLARI V AR 

8. Kur'fı.n'daki kıssalar birer tarihi teferruat 
değildir. Kıssalar kanundurlar. Şu halde, yani ta
rihi vak'alardan ibaret olmadıkianna göre, tarihi 
doğrulukları veya yanlışlıkları söz konusu edile
mez. Mühim olan, o kanuniann söylediği mesaj
lardır. Kaldı ki, yaşanmış tarihi hakikatler ol

dukları da gün geçtikçe ve ara:ıtırmalar ilerledik
çe daha iyi anlaşılmaktadır. 

Kıssalarda geçen umumi kanunlardan iki mi
sali. Sözler'den takip edelim: 

((Kur'an-ı Haltirnde çok hadisat-ı cüz'iye var
dır ki, her birinin arkasında bir düstur-u külli 
saklanmış ve bir kanun-u umuminin ucu gösteri
liyor. Nas.ıl ki, Hz. Adem'in meleklere karşı kabi
liyet-i hilafet (yeryüzünde Allah'ın halifesi olma 
kabillyeti) için bir mucizesi olan talim-i esmadır 
(Ona eşyanın isimlerinin öğretilmesidir) ki, bir 
hadise-i cüz'iyedir. Şöyle bir düstur-u küllinin ucu
dur ki :  Nev-i beşere camiiyet-i istidat cihetiyle 
talim olunan hadsiz ulum (ilimler) ve Halikın 
(Yaratıcının) şuunat ve evsafına şamil kesretli 
maarifin talimidir ki, nev-i beşere değil yalnız me
laikelere, belki semavat ve· arz ve dağlara karşı 
emanet-i kübrayı hamı (büyük emaneti yül{len
me) davasında bir rüçhaniyet (üstünlük) vermiş 
ve hey'et-i mecmuasıyla (bütünüyle) arzın bir ha
life-i manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiği (an
lattığı) misillü, 'melaikelerin Adem'e secdesiyle 
beraber Şeytan'ın secde etmemesi' olan hadise-i 
cüz'iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u külliye-i 
meşhudenin (görünen külli bir prensibin) ucu ol-
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duğu gibi, pek büyük bir hakikati ihsas ediyor 
(hissettiriyor). Şöyle ki: Kur'an şahs-ı Adem'e 
melaikelerin itaat ve inkıyad;ını ve Şeytan 'ın te
kebbür ve imtinaını (büyüklenip kaçınmasını) zik
retmesiyle, nev-i be§ere kainatın ekser maddi en

vaları ve envaın manevi mümessilleri ve müekkel-· 
leri musahhar (emrine tabi) olduklarını ve nev-i 
peş.erin hassalarının bütün istifadelerine mühey
ya (hazır) ve münkad (boyun eğmiş) olduklarını 
ifham etmekle beraber, o nev'in istida.dını bozan 
ve yanlış yollara sevk eden mevadd-ı şerire (.şerli 
maddeler) ile onların mümesşilleri ve sekene-i Ila
biseleri olan şeytanlar, o nev-i beşerin tarik-ı ke
malatında (olgunlaşma yolunda) ne büyük bir en
gel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar 
ederek, Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan, bir tek Adem'le 
(�.s.) cüz'ı hadiseyi konuşurken, bütün kainatla 
ve bütün nev-i beşerle (insanlıkla) bir mükaleme-i 
ulviye ediyor (ulvi konuşma yapıyor.) 

İkinci misal: 

c<Mısır kıt'ası, kumistan olan Salıra'yı Kebir'in 
(büyük Sahra'nın) bir parçası olduğundan, Nil-i 
mübarekin feyziyle gayet mahsuldar bir tarla 
hükmüne geçtiğinden o cehennem nümun (cehen
nem benzeri) salıra komşuluğunda şöyle cennet
misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat 
(fellahlık) ve ziraatı, ahalisinde pek mergub (ara
nan) bir surete getirmiş ve o sekenenin seeiyesi
ne öyle tesbit etmiş ki, ziraatı kudsiye (mukad
des) ve vasıta-i ziraat olan 'baka.r'ı ve 'sevr'i (sı
ğır ve öküzü) mukaddes, belki mabud derecesine 
çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre 
(öküze), bakara (sığıra) ibadet etmek derecesinde 
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bir kudsiyet vermişler. İşte o zamanda beni İsrail 
(İsrail oğulları) dahi o kıt'ada neş'et ediyordu ve 
o terbiyeden bir hisse aldıklan 'icl' meselesinden 
anlaşılıyor. (1) 

<<İşte Kur'an-ı Hakim, Hazret-i Musa Aleyhis
selamm risaletiyle (pergamberliğiyle) o milletin 
seciyelerine girmiş ve istidatlanna işlemi§ olan o 
bakarperesttik (sığıra tapma) mefkuresini kesip 
öldürdüğünü, bir bakarın zelı�i ile (boğazlanma
sıyla) ifham ediyor. 

«İşte şu hadisat-ı cüz'iye ile bir düstur-u kül� 
liyi (umumi bir prensibi), her vakit hem herkese 
gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvi bir 
i'caz ile beyan eder.)) (2) 

(1) Hz. Musa (a.s.) Rabbinbı emriyle Tur Dağına çıkar

ken, yerine kardeşi Hz. Harun'u (a.s.) vekil bırakmış

tı. Musa'mn (a.s.) yokluğundan istifade ile Samiri is
minde bir münafık, altından bir buzağı heykeli yap

tı. İsrail oğullan Rablerinden yüz çevirerek bu hey

kele tapınmaya başladılar. Hz. Harun'un (a.s.) ısrarlı 

karşı koyınalanna kulak asmadılar. Hz. Musa (a.s.) 

Tur'dan dönünce onlan hesaba çekti. Suçunu itiraf 

eden Samiri'yi sürgün etti ve heykeli parçaladı. Kav

mini de tevbe ve istiğfare davet etti. İşte İcl hadi

sesi kısaca bundan ibarettir. Rablerinin önce yar

dımına mazhar kılındıklan onca nimetiere rağmen 

İsrail Oğullarının küçük bir boşluktan istifade ile ye

niden buzağıya tapmaya başlamalan, sığır ve öküzü 

mukaddes tanıyan sapık inanışın, içlerinde ne kadar 

kök salmış oldu�u göstermektedir. 

(2) Sözler, S. 229-230. 
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KISSALARA BAKILDI{HNDA, İLK ANDA ZiHNE 
TAKILAN BAZI SORULAR 

1 .  Bu malumatın kaynağı nedir? Kur'an bu 
malumatın gaybi olduğunu, yani vahiyle gönderil
diğini diyor mu? Diyorsa bu davasını na.sıl isbat 
ediyor? 

2. Kıssalarda neden sadece Ortadoğu'daki 
hadiseler anlatılmış? Halbuki bizzat Kur'an'da 
her memleketteki ner topluluğa bir peygamber 
gönderildiği ifade edilmektedir: «Hiçbir köy ve kar 

saba yoktur 1-ci, onlara bir ikaz edici gelmemiş ol

sun.ıı (Fatır, 24) 

3. Neden çoklukla Tevrat ve İncil'de anlatıl
mış olan '

kıssalara, Kur'an'da yer verilmiştir? 

Önce birinci soruyu ele alalım. E.vet, Kur'an 
kıssaların gaybi malıimat olduğunu söylemekte 
ve bunu üç yönlü bir cevapla isbat etmektedir. 

Birincisi: Müşriklerden piç kimse, ((Muham
med bunlan biliyordu veya bunlar zaten bizim 
bildiğimiz meselelerdiıı dememiştir. Aynı şekilde, 
ne müşriklerden, ne de ehl-i kitaptan bir kimse çı
kıp da, ((Muhammed bunları Tevrat'dan aldııı id-
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di.asında bulunmamıştır. Şayet böyle bir iddia ol
saydı, Kur'an'da ona mutlaka bir cevap veya bir 
işaret olacaktı.. Nitekim en küçük ittihamlan bi
le zikredilip cevaplandırılrnıştır. 

Böyle bir iddia olsaydı siyer ve tarih kitapları
na da geçerdi. Çünkü en önemsiz hadiseler ve iti
razlar dahi kayıtlara geçmiştir. Münazara ve mü
nakaşa konusu olmuş, tarihe intikal etmiştir. 

Kur'an Hz. Muhammed'in (a.s .m .) üınmi ol
duğunu, okur-yazar olmadığını beyan etmiştir. ( 1 )  
Muhalif müşrik v e  ehl-i kitaptan hiç kimse çıkıp 
da <<Hayır, o ümrni değildirı> diyemeıniştir. Böyle 
bir iddianın ortaya atılmaması bir yana, Peygam
berimizin (a.s.m.) Sahabileri dahi sonradan onun 
ümmi olmadığım görseydiler, yanından kaçacak.
lardı. Çünkü, onun bütün davası doğruluk esası 
üzerine kurulmuştur. 

İkincisi: Kur'an, anlattığı kıssaların o zama
nın insanları tarafından icmalen bilindiğini inkar 
etmemektedir. Bilinmeyen kısım, tafsilatlı kıssa
lardır. Nitekim üç yerde, Yusuf, Kasas ve Hud Sü
relerinde, Yusuf (a.s.) ,  Musa (a.s.) ve Nuh (a.s) 
kıssaları anlatıldıktan sonra, ccSen bunları görüyor 
değildin. Ve o hadiseler olduğunda sen orada ha
zır değildin.» «Ne sen, ne de kavmin bunları bil
miyordunuzn denilmektedir. (1)  

Hud Süresinde Hz. Nuh'la (a.s.) birlikte diğer 
peygamberlerin kıssaları da anlatılmaktadır. An
cak Nuh (a.s.) kıssası tafsilatlı, diğerleri icrnali
dir. Zahirdeki münasebete göre, hepsi aniatıldık
tan sonra, <<Ne sen, ne de kavmin bunları oiimi-

(1) Araf, 157 

(1) Yusuf, 111 
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yordunuzıı denilmesi lazım iken, hemen Hz. Nuh'
un (a.s.) kıssasından sonra böyle denmesinin se
bebi, diğer kıssalann o zaman insanlannca bilin

mekte oluşu idi. Onlar Hz. Nuh'un (a.s.)  tafsilli 
kıssasını bilmemekte idiler. Yoksa, Semud ve Act 
kavimlerinin kıssalan Arabistan çevresinde bilin1 -
yordu. Bildikleri için de  Kur'an, o kavimlerin baş
larına gelen semavi musibet kıssalarını birer ibret 
dersi olarak başlarına tekrarla vuruyordu . 

Üçüncüsü: Kur'an kıssalann gaybi oldukları
nı, vahiyle geldiklerini söylerken, bunu şöyle isbat 
eder: 

Kur'an'a göre, kıssalara ve ahiret hayatıyla 
ilgili ikazla.ra cceskilerin ersanelerin diyenler, bunu 
iki sebeple söylerler : Sathi bakış, benlik ve azgın-· 
lık. İngiliz, medeniyet tarihçisi Toynbee Tarih ve 

Din isimli eserinde, bencilliğin ve sathi bakışın , 

insan zihnini ne kadar saptırdığını uzun uzadıya, 
delilleriyle anlatmıştır. Ona göre, bencillikten ve 
sathi bakıştan kurtulmak için, objektif bir şekilde 
tarihe bakmak lazımdır. Ancak o zaman tarih 
ibret sayfası olur. Ve ancak o zaman tarihin ger
çek yüzü anlaşılır. Yani ((İnsan hayatmda hem dü
zen ve kader vardır, hem de insan bir derece ser
besttirıı gerçeği ortaya çıkar. 

Kur'an bu bakış tarzına işaret ederek Yusuf 
kıssasının sonunda şöyle der: 

c<Eskileri anlatmakta akıl gahipleri ı"çin bir 
{bret vardır. Bu anLatış yaıan bir haber değildir. 
O, herşeyi birden gören Allah'ın doğruladığı bir 
haberdir. Ve bu anlatış, herşeye bir açıklzlc geti
rir. İnanmak isteyen bir topluluk için rahmet ve 

hidayettir.» 
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Evet, kıssalar cemiyetin tesellisi için bir rah
mettir ve içtimai kanunları ders vererek insanlan 
hayatta doğru yola götürmeleri sebebiyle de hida
yettir. Onlarda akıl sahipleri -sathi bakanlar de
ğil- için ibretıer vardır. Herşeyi kudret ve ilmiyle 
yaratan Allah'ın doğru olarak haber verdiği haki
katlerdir. 

Kur'an, kıssalarına cceskilerin efsanelerin ili
yenierin iddialarını yedi ayetiyle çürütür: 

Birinci ayet : 

Eh'am Suresinin 25. ayetinde birbilini netice,. 
lendiren şöyle bir cümleler silsilesi vardır: 

cc (Tenkit için) onlardan bir kısmı seni dinler. 
(Bu bakışlarından dolayı) Biz onların kalblerinin 
üzerine örtüler kıldık. Kalbleri kapalı olduğu için 
kulaklarında da ağırlık kıldık (işitmiyorlar) . Ve 
kalbleri (merkezi §UUr sistemleri) kapalı olduğun
dan, kulak çalışmadığı gibi, diğer duyguları da 
körelmiştir. Onun için, gözleri de görmez. Eğer 
bütün dyetlerimizi de görseler, yine inanmayacak
lar. inanmadıkları için, gelip seninle mücadeıe 
edecekler. Bundan dolayı, küfre saplanan o kd/ir
ler Kur'dn'a 'Esküerin efsaneleridir' diyecekler.>> 

Bu ayette cümleler ba§tan sona doğru birbi
rini böylece netice verdiği gibi, sondan ba§a doğru 
da başka bir şekilde birbirine bakar. Bu ise, Kur•:.. 
an'ın dizilişindeki bir mucizeliktir. Kur'an bu di
ziliş harikalığıyla manen şöyle der:  Her ne kadar 
Kur'an'ın dili 29 harften meydana gelmekte ve 
içindeki malumat eski kulaklarda ve eski kitap
larda var ise de, Kur'an'ın bunları işleyişi muci
zedir. Nitekim canlılar da cansız maddelerin kim-
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yevi terkipleriyle teşkil edilir. Ama cansızlaıın ha
rikalığına nisbetle canlılar birer mucizedir. Bütün 
insanlar birleşseler, bir hücre yapamazlar, bir ben
zerini getiremezler. 

Şimdi bu ayetteki baştan sona dizilişi gördü
ğümüz gibi, sondan başa dizilişi de göreliı::n : 

«Bu kajir-ler Kuran'a 'Eskilerin ejsaneleridir' 
derler. Onun için seninle mücadele ediyorlar. Mü
cadele gayesiyle geldikleri için, bütün ayetlerimizi 
(mucizelerimizi) de görseZer inanmazlar. (Çünkü 

gözleri görmez. Gözleri görmediği gibi) kulakların
da da ağırlık vardır. Çünkü kalbleri (şuur merkez
leri) kapalı kılınmış. Çünkü seni tenkit ve çürüt
me niyetiyle dinlerler.)) 

ikinci ayet: 

(('Eskilerı'n ejsaneleridir' dediler. (Muhammed) 

onları yazmak istemiş. Sabah akşam kendisine 
okunur.» (1) 

Demek ki, kafirler, Resuluilah (a.s.m) ın o kıs
salan bilmediği ve ona bir taraftan geldiğini bil
dikleri halde, Kur'an'ın içindekilere sathi baktıkla
n için, onun vahiy olduğunu ve mucizeliğini gö
remiyorlardı. 

Üçüncü ayet: 

ccBizim ayetlerimiz onlara okunduğunda, uBiz 
bunu işitmişiz. Eğer isteseydik benzerini söylerdik. 

(1) Furkan, S 
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Bunlar 'eskilerin e[sanele1·inden başka birşey de-
ğildir' derler.» (1) · 

Mislini getiremedikleri maıumdur. Demek, 
Kur'an onların işittiği şeylerden değildir. Anlattığı 
kıssalar ilk bakışta eskilerin efsaneleri gibi görü
n üyorsa da, gerçekte eskiden beri kök salmış ha
kikatlerdir. 

Dördüncü ayet: 

«0 kafirler değil kıssalara, (öldükten sonra di
rilmek gibi) kesin delilleri bulunan imanın büyük 
bir rüknüne dahi sathi bakışlarından dolayı «Bizinı 
ve ecdadımızın vaad edildiğimiz eskilerin ejsanele
ridir» (2) diye cevap verdiler.» 

İnsanın bakış tarzını değiştiren sır şudur: tn

san düşünüp duygulannı çalıştırmazsa, şuuru, 
kalbi ve vicdanı çalışmaz olur. Onun önünde iki 
yol vardır: Ya düşünecek ve değerini bilecek, aciz 

bir kul olduğunun farkına varacaktır; veya bencil
leşip azgınlaşacaktır. 

İnsanın ilah olmadığı bellidir. İlah olmadığına 
göre kuldur. Eğer bu idrak içinde doğruyu bulup 
o yolda giderse, duyguları da doğm istikamette 
çalışacaktır. Bencillik ve azgınlık yoluna sapması 

halinde ise, bakış tarzı da ona göre sathi kala
caktır. 

Kur'an «Bunda inananla1· için büyük ayetler 
vardın) (3) derken birinci yola işaret eder. Kıssa
lara C<Eskilerin efsaneleridirl) diyenierin anlayışını 

(1) Enfal, 31 
(2) Muminun, 83 
(3) Rum, 
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ele alırken de «Bencilliklerinden ve sath'i bakışla
nndan dolayı böyle derler» ifadesiyle bu ikinci yo
lu gösterir ve böylece bencilliğin sathiliği netice 
verdiğini bildirir. 

Geçen dört ayet sathi bakışın zararlarını na
zara verirken, gelen üç ayet de katirlerin azgınlılı;: 
ve bencillikleri sebebiyle Kur'an'a «Eskilerin ef
saneleridir» dediklerine işaret eder. Bu gibilere mu
cize gösteriise dahi, hatta öldürülüp diriltilseler 
bile, inanmak istemeyeceklerdir. 

Ayetıerin nüzül sırasına göre; önce inen ayet
ler, onların azgınlık ve bencilliklerinden dolayı öy
le söylediklerine dikkat çekerler. Sonrakilerde, ben
cilliğin meyvesi olan sathi bakışlanndan dolayı 
Kur'an'a o sözlerle iftira ettikleri bildirilir. 

Beşinci ayet: 

«Kendilerini biliyor zanneden müstelcbirlerden 
Kıyamet gününde dahi 'Rabbiniz neyi indirdi?' 
diye sorulduğunda, 'Eskilerin efsaneleri' diye ce
vap verirler.» (1) 

Altıncı Ayet: 

« (Haklı haksız herşeye) çok yemin eden, de
ğersi:z, çok ayıplayan, koğuculuk yapan, hayırdan 
alıkoyan, zalim, çok günahkdr, azgın, yardakçı, 
mal ve oğul sahibi olan o kimseye ayetlerimiz 
okunduğu zaman 'Eskilerin efsaneleridir' dedi:.» 

(2) 

(1) Nahl, 24 

(2) Kalem, 11 ,15 
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Yedinci ayet : 
«Bu Kur'an'ı ancak azgın, günahkar inkar 

eder. Ayetlerimiz ona okunduğunda «Eskilerin ef
saneleridir» dedi. Hayır. Kazandıkları (günahlar) 
onıarın kalbierini kaplamış. Hayır: Onlar (o kapalı 
kalbleriyle) Kıyamet gününde J1ablerinden perdele
nirler (Rahmetinden men edilirler) .» (1)  

İKİNCİ SORUMUZ ŞÖYLEYDi: KUR'AN 
KISSALARI VAHYE DAYALI BİLGİLER OLDU
ÖUNA GÖRE, NEDEN YALNIZ ORTADOÖU'DAKİ 
HADiSELERİ İŞLİYORLAR? 

Bu· sualin iki cevabı vardır: 

Birincisi: Büyük bir ihtimalle peygamberler 
yalnızca Ortadoğu'da gelmiştir. Bunun sebepleri 
vardır. Herşeyden önce, ilk insanlar tek bir toplu
luktan ibaretti. Aralarında maişet münakaşaları, 
kavga gürültü yoktu. Tabiatın imkanlanndan her
kes yeteri kadar faydalanıyordu. Bolluk sebebiyle 
kimse de kendisini tabiata borçlu bissetm.iyor
du. Yani, o zamanlarda tabiatperestlik dahi yoktu. 
Ferdi hayat hakimdi, cemiyet mefhumu henüz te
şekkül etmemişti. 

Ne zaman ki, geçim imkanlan zorlaştı. İş av
cılığa, , oradan da hayvancılık ve ziraate dayandı. 
Köyler ve kasabalar kuruldu. İşte, o zaman cemi
yet gerçeğ·i ortaya çıktı. Sürtüşme ve çatışmalar 
başladı. Herkes kendisine göre tabiatın bir kuvve
tine tapmaya başladı. İhtiyaçlarının onunla gide
rileceğini umdu . Bunun neticesinde ihtilaflar, kav
galar başgösterdi. Allah da doğru yol u öğretmek 

(1) Mutaffifin, 12, ıs 
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için peygamberler gönderdi . Bu devre Hz. Nuh'un 
(a.s.) peygamberliğiyle başlar. O sıralarda sınıflı 
cemiyetlerin teşekkül ettiğinin bir delili, kavminin 
ondan «ihtidti eden Jalcir ve aşağı tabaleayı koV17ıa
sını» istemeleridir. Hz. Nuh'tan (a.s.) önce yal
nızca nebiler gelmişti. Bu nebiler cemiyeti ıslahla 
mükellef değildi . Yalnız bir hayat yaşayıp Al
lah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. 

«Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o vaadin
de doğru ve 'nebi)) bir resul (elçi) idi. Ehline na
maz ve zekatı emrederdi . Rabbı da ondan razı ol
mu§tu. 

«Kitapta İdrris'i de an . Gerçekten o doğru bir 
nebi idi. Biz onu yüksek bir yere kaldırdık.ıı (1)  

Dikkat edilirse, İsmail hem nebi, hem resul
dür. İdris ise Hz. Nuh'tan önce gelen bir peygam

ber olup, yalnız nebilik vasfını haizdi. 
Nebi, peygamber olup kitap verilmeyen de

mektir. Resul ise hem peygamberdir. Hem kitap 
verilmiştir. 

Ağızlarda dolaşan meşhur bir riva.yete göre, 
İdris'e elli suhuf verilmiştir. Bu, ya irsalet mahi
yetinde olmayan bir bilgiyi, ledün ilminden alma
sı manasındadır. Veya bu rivayetin aslı yoktur. 
Çünkü hiçbir sahih kaynakta bulunmamaktadır. 

(2) 
Kur'an yukanda sözü edilen bu sosyal hakika

te işareten şöyle buyunnaktadır: 

(1) Meryem, 55-57 
(2) Bu değerlendirme Hz. İdris'in Hz. Nuh'tan öncedir 

olan rivayete göredir. Bir rivayette İdris, Fin:ıvun
lar zamanında Mısır'da çıkan bir peygamberdir. Ba

kınız: Buhari Kitabu-1-Enbiya. 
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«İnsanlar bir ümmet idi. Allah peygamberleri 
müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi. Beraberle
rinde hale kitapları indirdi. Ta ki insanlar arasın
daki ihtilafZarı gidersin.ıı ( 3) 

Buradaki peygamber karşılığı olan nebi, resul 
manasındadır. Çünkü cemiyetle ilgilenen ve ken
dilerine kitap verilen peygamberlerden söz edil
mektedir. İkaz edici ve müjdeleyici peygamberler 
onlardır. 

Kur'an'da kullanılan ümmet kelimesi, ger
çek sosyal hayata geçmi§ topluluk demek olduğu 
gibi, normal topluluk mfmasına da gelir. Yukan
daki ayette geçen ümmet, normal topluluk mfma
sındadır. Çünkü o zaman henüz gerçek mana
da bir toplum teşekkül etmemişti. «Yeryüzün
deki bütün canlılar ve kuşlar sizin gibi bir ümmet
tirler.ıı (4) mealindeki ayet, hayvan türlerinin de 
bu nevi birer ümmet olduklarını bildirmektedir. 

İnsanlar adeta hayvan topluluklan tarzında 
bir ümmet iken resullere ihtiyaçları yoktu. Ancak 
ayn ayn kabileler teşekkül edip gerçek cemiyet 
hayatına geçmelerinden, aralarında harbler ve ih
tilalller meydana geldikten, manalar ortaya çıkıp 
zihinler açıldıktan sonra beşer gerçek bir vahye 
muhatap olacak duruma gelmiştir. Bu olgunlaşma 
Arnold Toynbee'nin düşündüğü şekilde yakın za
manlarda olmuş değildir. Medeniyetin ilk beşiği 

olan Babil'de tahakkuk etmiş ve Tufan'la netice
lenmiştir. Kur'an'dan anlruıılan budur. 

Hulasa, insanlık bir ağaç ise, en önce olgun
laşan dalı Ortadoğu'dur. Ve en olgun dal olduğu 

(3) Bakara, 213 

(4) Fad, 30 
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ıçın, vahye en fazla orası muhatap olmuştur. 
Kuzey Avrupa , Orta Amerika, Afrika ve Çin'

de görülen din izlerinde ise iki ihtimal mevcut
tur: 

(1 )  İnsanlığın ilk topluluklannda görü-
len tabiatperestlik devresinden önce, yalnız akılla 
bulunmuş birer İlahi inanç olabilirler. Nitekim 
insan, peygamberlerin sesini işitmezse de, ilah fik
rini kabullenmekle mükelleftir. Bu meyanda ilk 
insanlara bir ilham, bir rüya yetiyordu. Hz. 
Adem'in (a.s .)  durumu da böyledir ki, ona müdev
ven vahiy gönderildiğini bildiren bir nass yoktur. 
Yalnız Bakara Suresinde ııAdem Rabbinden bazı 
kelimeleri telakki etti» (5) mealinde bir ayet var
dır. Ayette geçen «telakkiıı kelilJlesi ise umumiyet

le ilham manasında kullanılır. şu halde, Actem 
(a.s.)  nebi olup, resul değildir. Çünkü hadisin be

yanına göre, ilk resul Hz. Nuh'tur. 
(2) Bu inançların , insanlığa hükmeden nü

büvvet ve felsefe köklerinden kaynaklanan düşün
celer olması da muhtemeldir. Kur'an bilirunemi.ş, 

anlatılmamış, duyulmamış peygamberlerin varlı
ğını haber vermektedir. 

Özetlesek, diyebiliriz ki : Bu inançlar ibtidhl 
dinler olup, deforme olmuşlardır. Bir kısmı da be
şen düşüncelerin devamıdırlar. Cenab-ı Allah ; ya
ratıklarını, çeşitli şekillerde layık olduklan düzen
de idare etmiştir. 

Netice olarak denebilir ki, peygamberlerin 
yalnızca Ortadoğu'da geldiğini söylemesek dahi, 
bilinen bütün peygamberlerin Ortadoğu menşeli 
olduğu kesindir. Bunun birlmç delilini şöyle sıra

layabiliriz: 

(5) Bakara, 37 
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• Kur'an risalet zincirini anlatırken, Hz. 
Nuh'tan ( a.s. ) başlar: «Biz Nuh'a ve ondan sonra 
gelen peygamberlere vahiy gönderdiğimiz gibi, sa

na da vahiy gönderdik.» ( 1) 

• Sahih kitaplarda yer alan meşhur <<Şefaat 
hadisiıı nde, Kıyamet gününde insanların Hz. Nuh'� 
(a.s.) giderken, <<Sen resılllerin ilkisin, bize şefaat 

et>> diyecekleri anlatılır. 

e Cenab-ı Hak herşeyi ihtiyaç üzerine, fıtri 
bir dua neticesinde gönderir. Nitekim arı ve karın
ca topluluklan sosyal bir hayat yaşadıklarından, 
onlara birer kraliçe ve lider verilmiştir. Halbuki 
diğer hayvanlar bu manada bir topluluk teşkil ede
medikleri için, onlarda böyle bir hadiseye şahit 
olmayız. İlk insanıann durumu da bir cihette on
lardan farksızdı. Onlar da sade ve sosyal münase� 

betleri olmayan bir hayat yaşadıkları, gerçek ma
nada içtünaileşemedikleri müddetçe, resl'ıllere ih
tiyaç duymadılar. Çünkü resUllere muhatap olacak 
kabiliyette değillerdi. 

Ne zaman ki, medenileşip sosyalleşmeye baş
ladılar, o andan itibaren resulleri karşılarında bul
dular. Araştırmalar göstermektedir ki, insanlık ale
minde medeniyetin ilk beşiği Doğudur. Bu sebep
le, Doğu Batıya kıyasla dini daha kuvvetli bir şe
kilde istemiştir. Ve bu çağrı sebebiyle de Allah 
peygamberlerin çoğunu Ortadoğu'ya göndermiştir. 
Peygamberlerin çoğunun Doğuda, filozofların da' 
ekseriyetle Batıda gelmesini «Kader-i ezelinin bir 
remzi» olarak değerlendiren Bebiüzzaman, Doğu 
insanının ruhunda din hi.ssinin her zaman için 

(1) N isa, 163 
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hakim olduğunu söyler. Bu hakikati asırlar önce
Romalı idareciler d� biliyorlardı ki, rejimle
rini Doğuya mücerret bir din şeklinde takdim et
mişlerdi. Firavunların çoğu ve keza Doğunun bü
tün hükümdarları kendilerini bir ilahın vekilieri 
olarak tanıtmaya çalışmışlardır. Fakat samimi ol
madıkları ve hak bir dine dayanmadıkları ıçın, 
halkın kalbinde yer tutamamışlardır. Ancak cebir 
yoluyla idarelerini devam ettirebilmişlerdir. 

Kur'an resullerin yalnızca sosyal cemiyetlere 
gönderildiğini açık ifadelerle haber vermektedir : 

ccHiç bir ümmet yok ki, onlara bir uyarıcı gel
mi§ olmasın.» (1)  

«Hiçbir köy ve kasahaya uyancı gönderme
dik ki, oranın azgınlan ccBiz sizin gönderildiğİnizi 
inkar ediyoruz» demiş olmasınlar.» (2) 

Demek ki, peygamberler köy ve kasaba gibi 
sosyalleşmiş yerlere gönderilmiştir. 

·• Tarihçi Toynbee, risaletin Hz. Nuh'la (a.s . )  
birlikte başladığını söylemiyorsa da, eldeki belge
lere dayanarak üstün dinlerin sonradan ortaya 
çıktığını ifade etmektedir. 

Kıssalanla neden yalnızca Ortadoğu'daki ha
diselerin işlendiği meselenin ikinci izahı da şu
dur: 

Yukanda da temas edHdiği gibi, davet, ve ir
şad hikmeti, kıssalarda anlatılan vak'alann o çev
rede bilinen hadiseler olmasını gerektirir. E.ğer 
böyle olmasaydı, arkeoloji belgeleri ortaya çıkm
caya kadar, kıssalann muhatablan üzerinde tesiri 

(1) Fatır, 24 

(2) Sebe, 34 
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olmazdı. İnsanlar o kıssaların uydurma olduklan

nı iddia edebilirlerdi. Bu §ekilde, hakka davet için 
uyulması gerekli kanunlara zıt bir durum ortaya 
çıkacağı gibi, yirminci asırda da ihtiyarı elden ala
cak derecede açık bir izaha kavuşacaktı . Bu, im
tihan sırrına zıttır. Bunun için, Ortadoğu'daki 

olaylar dahi; bir tarih kitabında anlatıldığı gibi 
kıssalarda açık bir tarzda anlatılmamıştır. 

ÜÇÜNCÜ SORUMUZA GELİNCE: KUR'AN'DA 
TEVRAT VE İNCİL'DEKİ KISSALARIN FAZLACA 
İŞLENMESİNİN SEBEPLERİNDEN BiRKAÇ! 
ŞUNLARDIR: 

e O kitaplan tashih etmek, karışıklık ve 
tahriflerden kurtarmak, en son gönderilen İlahi 
kitap olarak Kur'an'ın vazifesidir. 

e O Kitaplarda haber verilenierin güzel yü

zünü göstermek, onların da semavi kitaplar ol
duklannı ispat etmek ve özlerinde yüksek haki
katler ihtiva ettiklerini göstermek içindir. 

e Kur'an o kıssalara yer vermekle, bütün se
mavi dinlerin ortak yanları olduğunu gösterir. 
Gerçekten de semavi <lin olduklarına işaret olan 
(3) eski Sabülik, mecusilik Hanif dini (Hz. İbra
him'in (a.s.) dini) , Musevilik, Hıristiyanlık ve İs
lamiyetin anlattıkları, esasta birleşınektedir . Ta

rihe bakışlan ve anlayışlan aynıdır. 

(3) Müıninler, Yahudiler, Sabiinler, Hristiyanlar, Mecusi

ler, ve Müşrikler; (İbrahim dininin bakayası) Allah 
kıyamet günü aralannda hükmedecektir. (Hacc, 17) 
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HABiL ve KABiL IUSSASI 

Habil ve Kabil kimlerdir? Ne zaman yaşadı
lar? Neden kavga ettiler? Kurban ettikleri şeyler 
nelerdi? Kabul edilip edilmedikleri nasıl anlaşıldı? 

Kurban gerçeği nedir? Tarihteki yeri nasıldır? 
Bütün bu sorular, Tevrat'taki kıssaya göre ce

vaplandınlabilir: ((Habil ve Kabil , Hz. Actem'in 
(a.s.) ilk oğullarıdır. Biri çobanlıkla, diğ·eri ziraat

le meşgul olmuştur. Çiftçi ve varlıklı olan Kabil, 
güçsüz ve zayıf olan Habil'e tecavüz edip namu
suna göz dikmiştir. Çıkan anlaşmazlığ·ın çözümü

nü, her biri ayrı ayrı birer kurban adayıp, o kur
banların kabul edilip edilmeyeceği hususunda or
taya çıkacak neticenin belli olması şartına bağla

mışlardır. Yani, hangisinin şartı yerine gelirse, 

onun kurbanı kabul edilmiş sayılacak ve o haklı 
çıkacaktır. Habil'in kurbanı hayvan, Kabil'inki ise 
buğdaydır. 

Mesele hakla hallolunmayınca, güçlü olan 
Kabil zayıf olan Habil'e saldırarak onu öldürür. 
Fakat bunlar ilk nesil oldukları için, Kabil öldür· 
düğü kardeşinin cesedini ne yapacağını bilemez. 
O esnada Allah yeri deşen bir karga gönderip, ona 
defnini öğretir.» 
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Tevrattaki bu kıssaya göre, insanlığın ilk ha
yat dönemi vahşet değildir. Bir ziraat ve hayvan
cılık gerçeği, bir namus meselesi vardır. Ayrıca in

sanın, hayvandan ders alacak kadar zekası mev
cuttur. Yine onda, bütün alemierin Rabbi olan bir 
Allah'a inanç vardır. Kurbana gelince, halen de 

yaşayan bir gerçektir. Makbul şartlar içinde yapı
lan adaklarla çok istekler kabul edilmiş, yerine ge
tirilmiştir. Bu hal, kurbanın kabul edildiğine ala
rnet sayılmıştır. Meşhurdur ki, «Sadaka belayı def 
eder.» Bu hakikatin istatistik delilleri çok oldu
ğundan, üzerinde fazla durmuyomz. 

Kurbanlar, bazı filozofların ve tarihçilerin 
zannettiği gibi, tabiattan korkan insanların tabia
ta rüşvet verdikleri şeyler değildir. Kurbanın ip
tidailikle hiçbir alakası yoktur. Gerçektir ve ger
çekliği halen yaşanıp görülen bir hakikattır. Bknz: 
İbrahim ( a.s) 'ın Kurban Kesmesi. 

Tevrat'ta (1) Kabil ve Habil'in iki-üç nesil 
sonraki torunlarından birinin tup.çla uğraştığın
dan bahsedilmektedir. Bunu esas alırsak, Habil ve 
Kabil'in «Tunç Devriıınden bir süre önce yaşadı
ğı neticesine varabiliriz. 

Kur'an bu kıssayı kapalı olarak anlatır. Tev
rat'taki tafsilattan açık olarak hiçbir şey bildir
mez. Bu bakımdan, Kur'an'da sözü edilen «iki 
ademoğlunndan Habil'le Kabil değil de, mücerret 
olarak. iki insan da anlaşılabilir. 

(1) Tekvin, 3 
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Bu kapalılık ve rnüphemliğin iki izahı var: 

e Habil ve Kabil kıssasından önceki ayetler, 
hakkı kabul etmeyen Yahudilere 'hitap olduğu için, 
bu kıssa onlara verilen bir ders olabilir. Böylece 
Kur'an Tevrat'taki kıssayı icmalen anlatıp hatırla
tır ve başlarına vurur. Açrrı.aya ihtiyaç kalmaz. Kıs
sanm maksadı, İslamın güzelliğini gördükleri halde 
kabul etmeyen Yahud�lere, hakkı hak olduğu için 
kabul ettirmektir. 

0 Kur'fuı. bütün asırlara ve bütün asırlarda
ki bütün insan tabalealarma lutap ettiği için, mu
cizeli bir şekilde, hiçbir asrın ve hiçbir insan ta
bakasının anlayışını ihlal etmeyecek şekilde dü
zenlenmiştir. Mesela, kitap ehlinden biri Tevrat'
taki kıssayı Kur'an'da icmalen görüp dersini aldı
ğı gibi, maddi tarihle uğraşan bir ilim adamı da 
bu kıssayı Habil ve Kabil kıssası olarak anlama
yabilir. Ona göre bu hadise, iptidai bir cemiyetten 
alınmış sembolik bir kıssadır. Vahşetten çıkan ilk 
cemiyetin huyunu ve inancını ortaya koyar. Ce
miyetteki hak ve kuvvet çatışmasını, Tevhid ve 
küf"U.r mücadelesini, cehalet ve ilmin ·neticelerini 
gösterir. Böylece tarihçi de irşad edilmiş olur. Za
ten Kur'an herşeyden önce bir irşad ldtabıdır. İn
sanları irşad ve ıslah için indirilmiştir. Yoksa ta
rih kitabı değildir. 

İşte bu sırrı anlamayanlar, Kur'fm'ın bu ka
palı anlatırnma kuru bir tahkiye deyip geçerler. 

Burada kıssanın kısa bir mealini verelim: 

«Onlara iki Aderrwğlunun fı..aberini gerçek bir 
şekilde oku. O vakit ki, kurban sundular. Birinci
sinden kabul edildi. Diğerinden kabul edilmedi. 
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(Kurbanı kabul olunmayan diğerine) 'Seni öldü
receğim' dedi. Öbürü dedi: 'Allah ancak takva sa
hiplerinin kurbanını kabul eder. Eğer beni öldür
mek iı'çn elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek 
için elimi UZ1atmcum!. Muhakkak ben alemlerin 
Rabbi' olan AUah'tan korkarım. Ben isterim ki, 
hem benim günahımı, hem de kendi günahını yük
lenip ateş arkadaşlarından olasın. İşte, z.alimlerin 
cezası budur.' Diğerinin nefsi, ona kardeşinin kat
lini kolaylaştırdı. Onu öldürdü ve ziyana uğrayan
lardan oldu. Allah da yeri deşen bir kaTga gön
derdi·. T.a kardeşinin cesedini nasıl örteceğini ona 
göstersin. Bunun üzerine, 'Ne yazık ki, şu karga 
kadar olup da kardeşz"min ölüsünü örtemedim' di
yerek pişman oldu.>> Maide, 27-30 

Habil ve Kabil, eğer ibtidai insanların sem
bolleri iseler -ki Sami dinlerde semboller çok kul
lanılır- ilk dönem hayatta, evlenme ilişkileri ve 
"ölü gömme olayı önemli sorular olarak ür
taya çıkıyor. Ben acizane, görüşümü şu aşağıdaki 
satırlarda yazdım. Gayem bir iddia değil. Tarihi 
olgulara başka bir açıdan bakmaya açlışmaktır: 
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İNSANLIK TARİHİNDE iLAHi TAKDİR 

Evrensel bir kanun olan, yakınlarla ilişki 
kurnıama yasasının ilk insanlarda yaşanmasının 

sebepleri : 
Bütün hayvan türlerinin duygularını düzen

leyen, il8.hi takdir, insanınkinin de düzenieyecek
tir ve düzenlemiştir de. Bu düzenlemenin elbette
ki sebeplerini de yaratmıştır. 

İlk insanlar, ilk yabanilik dönemlerinde sevki 
üahi denilen, iç güdülerle daha sonra, totemin 

etrafında toplanıp, ailevi şefkat ve sevgi sebebiyle, 
daha sonra, ibtidai .dinlerin, emirleri ile bu kanu
nu yürütmüşler. 

Allah (C.C.) proğramleriyle, kainata bir plan 
vermiştir. Rabliğiyle, o plan ve proğramı icra edip 
başta insanlan olmak üzere bütün varlıkları ol
gunluğa erdiriyor. 

Bir zorunluluğu olmadan, Allah'ın icra ettiği 

yasalar, diğer varlıklarda otomatik ise de, insan
lık dünyasında uygulayıp uygulamamak serbesti
yelerine bırakılmıştır. imtihan konulmuştur. 

Fakat ilk insanlar, imtihana tabi olmadıkları, 
bir nevi cennette (meyvelerle) beslendikleri za-
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man, yakınlarla ili§ki kurmama prensibi on�rla, 
içgüdülerle icra ediliyordu. 

Ne zaman, insanlar yamyamlığa başladı, vic
dan sesine isyan etti, yakınlarla ili§ki, ağacından 
yemeye başladılar. Cenab-ı Hakk da onlara birlik 
vererek, onlan vahşetten ve yamyamlıktan lmrta
rarak, totem denilen, ibdidai müşahhhas inanç 
prensiplerini ( 1 )  onlara ilham etti. İnsanları kor
kudan, dağımklıktan, vahşetten, ufak ufak biriik
Iere yükseltti. 

Bu dönemde sınıf farkı yoktu. Alin1 cahil, 
zengin fakir diye bir kavram kurulmamıştı. Mil
let a vcılıkla geçinmek te idi. 

Bundan sonraki dönemde, avcılık yetmeyince, 
insanlar üretime, ziraata geçti. Zengin fakir farkı 
doğdu. Zalim mazlum kavramları oluştu. Zihinler 
mücerret (soyut) şeyleri anlamaya başladı. Bü
tün alemleri ip.are eden bir güce inanmak seviyeye 
geldiler. O dönemde ilk olarak ölüleri atmak ye
rine görnıneye başladılar. 

Bedeviyetten, köy ve kasaba kurmalara baş
lanıldı. İnsanlık vahşetten kurtuldu. Fakat bu se
fer, her köy ve kasaba, kendine has, putlar edini-

(1) Kur'an-ı Kerirn'de, «Adem Rabbinden kelimeler aldı.:. 

(Bakara, 38) denilmektedir. Hz. İbrahim hay'ltmda 
görüldüğü gibi «Kelimeler» sosyal hayat veya inanç 

prensipleri olarak anlaşılır. 
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Bu prensiplerden biri de Hz. İbrahim'in ilk sütınet 

olan insan oluşudur . . .  Hz. İbrahim zamanında yaşa

yan ve Afrika'yı istila eden Zülkarneyn tarafından 

feth edilen vahşi kabilelerde dahi bu sünnet halen 

uygulanmaktadır. 



yor. Politeizm ba§lıyor. insanlığı sava§lara sürük
lüyorlardı. 

Bir dönem önce, insanı vahşetten kurtaran, 
totem inançlan, bu sefer insanı şirke bölücülüğe 
atıveriyor. Birbirini öldürüyorlardı. Bu dönemde, 
insiyak ve içgüdüler insanlığı idare etmeye yet
medi. Cenab-ı Hakk, meleklerle vahy göndermek 
şeklinde insanlığı terbiye etmeye devam etti. 

İşte, ilk tevhid ıisaleti, Hz. Nuh'la başladı. . .  
O ibtidai, insanların, değişik ihtiyaçlan için, 
değişik putlar edinmelerini kaldırmaya çalıştı. 

Hz. Nuh'la, başlayan bu tevhidi ve seınavi ri
salet 950 sene devam �tti. Hud ve Salih o zincir
dendirler. Kur'an-i Kerimin ifadesine göre (1 )  o 
zincirin en son halkası olan Hz. İbrahim, hem mü
cerret tevhid inancını hem dini sosyal prensipleri 
yerleştirmiştir. 

Hz. Musa ile dini imparatorluklar kuruldu. 
Fakat bütün bu dönemlerde bir derece ibtidailik 
vardı. 

Hz. İsa, daha fazla inanç ve ruh terbiyesi üze
rinde durdu. İnsanlığın anlayış seviyesini yükselt
ti, kabalığı kaldırmaya çalıştı. 

Bütün bu neden�er ve prensipler, İslamiyette 
en mükemmel şekilde bulunmaktadır. 

Ne yazık o kimselere ki, semavi, mükemmel, 
kapsamlı ve adaletli dosdoğru yaradılışın temsil
cisi olan İslamiyetten uzak kalıyorlar. 

Ne mutlu o kimselere ki, Hz. Muhammed (a. s. ) 
yolunda gidiyor. İnsan-i kamil olmaya çalışıyorlar. 

{2) Buhari, Şefaat hadisi. 

(1) Saffat, 83. 
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PUTÇULUK 

Farklı dillerde tapma manasma gelen kelime
lerin hepsinde, put kelimesinde mevcut p veya 
onun eş sesli bir hali vardır. Arapçada ubudiyet, 
Farsçada perestij, Türkçeele taprnak, Kürtçede ha
bandin, İngilizcede pray. Bundan şöyle bir netice 
çıkar: İnsan ruhunda mevcut tapma duygusu, bü
tün milletierin ortak vasfı olduğu gibi, ruhlann
dan fışkıran ve o ortak vasfa isim olarak verilen 
Kelimelerde de ortak bir ses uy_umu vardır. Bir gö

rüşe göre, put Farsça perestij kelimesinden türe
tilmiştir. Diğer bir görüşe göre ise, bu kelime dt
mid (türetilmemiş) bir isimdir. Hindistan'dan 
İran'a geçmiş, oradan da Türkçeye girmiştir. Çün
kü Hindistan'da Buda'ya tapılınıştır ve halen de 
tapılmaktadır. Camid bir isim olan Buda, sıfat 
halini alıp m�bud manasma nakledilıniştir. Bud, 
put olmuştur. 

Putçuluk, başka bir tabirle t abiatperestlik, in

�.anlık tarihi kadar eskidir. Bulunan arkeolajik 
belgelerin çoğu, p�tçuluğun dökümanlandır. İn
sanlık aleminde bu kadar eski ve yaygın olan ve 
halen de devam eden, •insan tabiatıyla çok sıki 
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münasebet halindeki bu gerçeğin içyüzünü anıa,.. 
maya çalışmamız gerekir. 

İnsan, kendisi için önemli olmayan ve ruhun
da yer etmemiş olan birşeye kolay kolay kendisini 
veya çocuğunu kurban etmez. Halbuki tabiatpe
restlik yolunda nice başlar gitmiştir. Odin diye 
anılan İskandinav putunun şehitleri meşhurdur. 

Tarih enkazında ve insan ruhunun derinlikle
rinde kaybolmuş bu sert k alıntıya herkes kuvve
tine göre bir kazma vurmuştur. Şunu belirtmek 
gerekir ki, sosyoloji ve psikoloji, birer ilim olarak 
teşekkül etmeden önce bunu kazmaya çalışanlar 
kayda değer bir netice elde edememişlerdir. Fakat 
bu çalışmalar büs bütün faydasız da kalmamıştır. 
Şimdiye kadar bu vadide yorulanhuın bize kazan
dırdığı görüşler şunlardır: 

Bazılanna göre, putçuluk ilk insanların saf 
ve temiz fıtratlarıyla, olgun bir yaşta, ama çocuk
su zekalanyla tabiatta buldukları İlahi tecellilere 
tapmasıyla ortaya çıkmıştır. O zamanlarda insan 
herşeyi güzel, harika, ilah!, tapmaya değer bili
yordu. Dindardı, fakat dini düşüncesi ancak bu 
kı::ı.dar ilerlemişti. Düşüncesi henüz müşahhastan 

mücerrede yükselme:mişti. Meşhur filozof Cariyle 
bu görüştedir. Ona göre, ilk insan tabiatta güzel
liğe tapareasma inanıyordu. Bizlerin şimdi yaptığı 
gibi, güzelliğe ((bir ışık huzmesiıı deyip geçmiyor

du. 
Bazılarına göre ise, insan yaratılışı yönüyle 

tabiatperesttir. Çünkü insanın nefsi menfaat gör
düğü ve zararını kaldıramayacağı şeye taparcası
na bağlanır. İşte böyle bir durumda, beşeri şuur 
ve iradenin gelişmediği, nefis ve şuuraltı güdüle
rin hüküm sürdüğü zamanlardaki cemiyetierde, 
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kendisine muhtaç olunan veya şiddetle korkulan 
tabiat varlıklarına tapma olayı kendisini göster
miştir. İnsan hareketlerinin çoğunda şuuraltı duy
guları hakimdir. Onun için, bu kör güdülerin sev
kiyle tabiatperestlik her cemiyette ve her tarafa 
yayılmıştır. Hatta semavi dinlerin tabilerinde bile 
bunun izlerine rçı.stıanmaktadır. Zira maddeye 
bağlılık ve manayı maddede görme isteği, insanın 
tabii bir duygusudur. Prof. Toynbee "Qu görüşte
dir. Ona göre tabiatperestlik döneminden sonra ge
lişen insanperestlik dönemi başlamıştır. 

Bir görüşe göre, insa.nda tapma arzusu, ya
ratılıştan vardır. 'Bu duygu yönünü bulamazsa, in
san önüne ne gelse ona tapmaya başlar. İnsanın 
bu duygusu bir ilahtan sapınca, herşeyi kendi ba
şına ilah olarak görür. Bu görüşe göre, eski in
sanlardan beri iki kol olarak, tek ilah inancı ile 
çok şeylere tapma temayülleri mevcut olmuştur. 
İnsanın iki yönlü benliğinin bir tarafında peygam
berlik ve tevhid inancı gelişirken, diğer menfi ta
rafında felsefe ve onun neticesi olan putçuluk yer 
almıştır. Bediüzzaman'a ait olan bu görüşün taf
silatı için Sözler isimli eserinin «Otuzuncu Sözn 
bölümüne müracaat edilmelidir. 

Tarih-i Din-i İsltlm isimli eserinde Mahmud 
Esat Hoca, putçuluk çeşitlerinden her birinin, adi 
isim takmalardan ve basit cahilliklerden kaynak
landığını uzun uzadıya izah eder. 

Bütün bu görüşler, birbirini tamamlar bir ma
hiyet arz etmektedir. Demek ki, çok çeşitleri o6n 
putçuluğun, buna uygun olarak, çok çeşitli se
bepleri vardır. 

Kur'an kıssalarında geçen peygam1Jerlerin ilk 
karşılaştıkLarı fikir, bu «çok tanrıcılıkn düşünce-
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sidir. Şu halde, putçuluğun nefsani ve iıısan tabi
atma dayanan bir yönü vardır ki, bu kadar yay
gınlaşmıştır. Bunun bir delili de şudur : Hz. Nuh 
(a.s.) kavminin yaptığı putlar, mahiyet olarak, 
İslamiyetin geldiği asırda da mevcuttu. Aradaki 
tek fark, Arapların, edindikleri putlara Arapça 
isimler koymuş olmalarıdır. Kur'an 'dan anlaşıldı
ğırta göre, a.şağıda Arapça isimlerini vereceğimiz 
putlar aynı zamanda Nuh kavminin de putları 
idi. İşte, o putlar şunlardır: 

e Vedd: sevgi ilahı. (Ved, sevgi demektir.) 

e Suva : karanlık ilahı. (Suva, karanlık gece 
demektir.) 

o Yağus : yardım ilahı. (Gays, yardım de
mektir.)  

o Yauk: savunma ilahı. (Avk, mumanaat 
eden demektir.) 

• Nesr: kuvvet ilahı. (Nesr, kartal demektir. 
Karta!, kuvvetin simgesidir.) 

Her beldenin sakinleri ayrı tipte evler yaptık
ları ve o evler değişik tipte olmakla beraber ((ev)) 
olma vasfmda birleştikleri gibi, Nuh kavminin çe
şitli ihtiyaçlara karşı edindikleri putlar da aynı 
mahiyette, binlerce sene· sonra, Arabistan'da, Ro
ma'da ve diğer yerlerde değişik hüviyetlerde orta
ya çıkmışlardır. 

Nuh Tufanmda helak olan putların nasıl 
olup da Ortadoğu'da İslam döneminin başlannda 
yeniden yeşerdiğini kendi kendimize sorduğumuz
da, Cahiliye devrinde müşriklerce tapılan putların 
isimlerinin Arapça olduğuna dikkat edersek an-
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larız ki, bu yeşerme ve o dikili taşların yeniden di
rilmesi, insanın şuuraltındaki putçuluğun çağlar 
içinde bir türlü yok olmadığını göstermektedir. 
Demek, dirilen o dikili taşlar değil, insanın şuural
tında ye_r etmiş olan putçuluktur. 

Kur'an'ın ilmi ve gaybi cihetteki mucizelikle
rinden birine bakınız ki, Nuh kavminin putlarını 
anlatrrken, kabHelere mahsus Lat ve Uzza gibi 
putların adını söylemiyor. Her kavmin ortak duy
gularının ortaya çıkardığı ortak putlan anlatıyor. 
Ve aklen, mantıken putçu olan bir topluluğun an
cak yukarıda sayılan beş tipte putlar eder olduk
larına dikkat eden bir insan, kolayca bunun far
kına varıyor. Nitekim bugün de putçu olan her ce
miyette o beş put değişik kılıkiara bürünmüş ola
rı1k mevcuttur: Kadın, bilim, para, asker ve hükü
met . . .  

Kur'an putçulukta cinlerin de tesiri olduğunu 
söylemektedir. «Allah'a cinleri ortak ettiler.» (1) 

Evet, insan korktuğu ve kurtulamadığı şeylere 
tapar. Ayrıca, şeytaniaşmış cinler de insanların 
kendilerine tapmasını temin için, insan ruhunda
ki tapma duygusunu istismar ederek, putların içi
ne girip şeytanlık vazifesini icra etmişlerdir. Bunu 
teyid eden bir hadise, Mekke'nin fethi sırasında 
vuku bulmuştur. O zaman Resuluilah (a.s.ın.) Ha
lid bin Velid'i (r.a.) çağırıp, «Batn-ı Nalıledeki 
ağaca git ve onu kes» demiştir. Halid oraya git
mjş, ağacı kesmiş ve ağacın bekçisi olan Dupay
ye'yi öldürmüştür. 

İbni Abbas'tan naklen, Ebu Ali dedild: Batn-ı 
Nalıle'de üç hurma ağacında barınan Uzza isimli 

( 1 )  Müminun, 100 
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bir dişi şeytan vardı. Hz. Peygamber ( a.s.m.)  Mek
ke'nin fethinden sonra Halıd bin Velid'e <<Batn-ı 
Nalıle'ye git. Orada üç hurm.:'l. ağacı bulacaksın. 
Birincisini kes» dedi. Halid gidip kesti. Döndüğün
de Peygamberimiz (a.s.m.) sordu : «Birşey gör
dün mü?ıı Halid «Hayır» dedi. Peygamberimiz 
(a.s.m.) «İkincisini de kesıı buyurdu. 

Halid gidip ikinci ağacı da kesti ve döndü. 
Peygamberimiz (a.s.m.) «Birşey gördün mü?» diye 
sordu. Halid <<Hayırıı dedi. Peygamberimiz (a.s .m) 
<<Üçüncüsünü de kes» buyurdu. Halid yine gitti. 
Bir de ne görsün ; önünde saçlan karma karışık, 
elleri ensesinde, dişlerini gıcırdatıp duran bir ca
dı var. Arkasında da Dubayye isimli bekçisi. Bek
çi Halid'i görünce dedi ki : 

«Ey Uzza, bir saldırış saldır da, beni yalancı 

çıkarma. Yürü Halid'in üstüne. Eteklerini do.la, 
örütünü kaldır. Çünkü bugün sen Halid'i öldüre
mezsen, utanç dibinde devrileceksin. Kendini ko
ru.n 

Buna karşılık Halid şöyle dedi : 
<< (Ey Uzza) seni inkar gerek, sana övgü değil. 

Gördüm ki, Allah seni alçaltmış .» 
Sonra Uzza'ya vurdu ve başını kopardı.  O an

da cadı sim siyah bir kömür oldu. Halid sonra 
ağacı kesti ve bekçi Dubayya'yı öldürdü. Ardından 
Peygamberimize (a.s.m.) gelerek, olanları anlattı. 
Peygamberimiz (a.s .m . )  şöyle buyurdu : 

«İşte Uzza! Artık Araplar için Uzza yok. Bu
günden sonra ona tapılmayıacak.» ( * }  

(Kureyş kabilesi Uzza'yı, Sakif kabilesi ise 
Lat'ı put olarak seçmişti.)  

(*) İbn-i Hişam, c. 4,  sh. 107 
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Burada, konumuzun putperestlik ve bilhassa 
Nuh kavminin putları olması münasebetiyle, Tufan 
kıssası üzerinde kısaca duralım. Kur'an'daki Tu
fan kıssasını, Tevrat'ta ve Gılgamış destanında an
latılan şekilleriyle bazı bakunlardan kar§ılaştıra
lım: 

Herşeyden önce şunu belirtelim ki, Kur'an'
dan tufanın umumi olduğu anlaşılmamaktadır. 
Umumi olduğuna işaret ettiği ileri sürülen ayet
lerin işaretleri açık değildir. İsra Süresinin başın
de geçen «Ey, Nuh'la birlikte yüklediklerimizin 
zürriyeti>ı ifadesi, sözün siyakına, yani gelişine 
göre, İsrail Oğullarına bir hitaptır. Bütün insan
lığa değildir. Şu halde, bu hitaptan, tufanm umu
mi olduğu manasını çıkarıp, şimdiki insanların 
tamamının Nuh'un ( a.s.) gemisine binip kurtu
laniann nesli olduğu neticesine kolayca varamayız. 

Tufanın umumi olduğuna işaret olarak ggrü
len diğer bir kayıt da, Hz. Nuh'un (a.s. ) her türden 
iki çift hayvanı gemiye bindirmiş olmasıdır. Fa
kat gerek Kur'an'ın ifadesinden, gerekse Gılgamış 
destanından, bu istikamette kesin bir işaret çıka
ramıyoruz. Çünkü destanda «bütün yeryüzü tür-
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leri»nden söz edilmemektedir. Destandaki kayıt, 
cctarlanm sürüleri ve vah§ileri» şeklindedir. Tar

lanın sürüleri ve vahşileri ise, koyun, keçi, kedi ve 

köpek gibi evcil hayvanlar demektir. 

Kur'an'ın ifadesinde de buna benzer bir işaret 
vardır. Ayette «bütün çiftlerden ikişer tane» değil, 

((her birinden bir çiftıı ifadesi kullanılmaktadır. 

( 1 )  «Her birinden» derken, Hz. Nuh'un (a.s.) eli 

altındaki evcil hayvanlardan birer çift kastedilmiş 
olabilir. Nitekim kazılarda çıkarılan destanlardaki 

ifadeler de bu manaya kuvvet vermektedir. 

Bunun yanında, Tevrat'ta geçen ifade de ay
nen şöyledir: «Temiz olmayan hayvanlardan yedi
şer (erkek ve dişi) , temiz olanlardan bir çift, kuş

lardan da yed,işer tane al.» Halbuki Tevrat'ın 6 .  
B�bında «Her türden bir çift yanına alıı denmek

tedir. Tevrat'taki bu değişiklik, onun değiştirildt
ğini göstermektedir. Demek ki, Kur'an Tevrat'ın 

kopyası değildir. Belki onu tashih ve doğru taraf
larını tasdik eder. Zamanla kazı ve araştırma ne

ticeleri ortaya çıkar, zahirperestlere karşı da 
Kur'an'ın haklı olduğunu gösterir. 

Karşılaştıracağımız ikinci ?Wlcta şudur: Kur'an 

Nuh kavminden az sayıda insanın inamp gemiye 

alındığını söyler. Bunlar arasında Nuh'un (a.s . )  
aile efradı da vardı. Destanda da ccehlinrlen ve 

akrabal,arından,ıı yani ai lesinden ve kavminden 
((gemiye koyduğ'u.muz zaman» d�nmektedir. Tev
rat ise , insanlığın yalnızca Nuh'un (a.s.) üç oğ
lundan türediğini söylemektedir. Bu noktadan da, 

(1) Hud, 40 
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Tevrat'ın aslında semavi bir kitap olduğu, ancak 
vaktiyle yazılmadığı için zamanla değişikliğe uğ
radığı anlaşılır. 

Üçüncü nokta da ş-udur: Kur'an'ın ifadesine 
göre, Hz. Nuh (a.s.) o hayvanları gemiye koyduk
tan sonra ((geminin yürümesi de, durması da Al
lah'ın adıyladır» dedi. Yani, iş bütünüyle Allah'a 
kalmıştır. Destanda da <<Büyük binayı (gemiyi ve 
yüklerini) Rabbı olan geminin Efendisine teslim 
ediyorum» ifadesi vardır. 

Dördüncü nokta: Kur'an, Hz. Nuh'un (a.s.) 
Tevhid dini için mücadele verdiğini anlatır. Des
tanda ise, büyük İlaha inan�a ve Ona teslim ol
ma ile beraber, çok değişik ilahların ismi de geç
mektedir. Bunun birkaç sebebi vardır : 

• Gılgamış medeniyeti mensupları putperest 
olduklanndan , tufan kıssasını destana dökerken 
kendi kültürlerinin süzgecinden geçirmişlerdir. 

• Mütercimler meleklere verilen isimleri ilah 
diye tercüme etmJş olabilirler. Mesela destanda tu
fandan sonra Hz. Nuh'un (a.s.) kestiği kurbanın 
üstüne «ilahların üşüştüğündenn bahsedilir. Hal
buki makamın münasebetine göre, o kurbanın 
makbul oluşuna işaret olarak melekler gelmiş ola
bilirler. Yine destanda ((ilahlar tufandan korktular» 
ifadesi vardır. İslam'ın bize öğrettiklerinden , me
leklerin hadiselere şahitlik ettiklerini, nahoş hadise
lerden müteessir olduklarını ve ehl-i iman için Al
lah'tan mağfiret dilediklerini ( 1 )  biliyoruz . Şu hal-; 

(1) Gafır, 7-8 
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de, destanın bu cümlesiyle de meleklerin kastedil

miş olması kuvvetle muhtemeldir. 

e Dil yetersizliği birçok gerçeğin birbirine ka

rışmasına yol açar. Bu bakımdan, destanda geçen 
birtakım isimlerin, onların ifade, bizim de tercü.me 
edemediğimiz hakikatiere işaret ediyor olması ihti

mali kuvvetlidir. O destanda. mütercimlerin, bir

çok kelime ve isirolerin tercümesinde mütereddit 

olduklarını görüyoruz. Bu gibi tereddütler değişik 

tercümelerde açıkça kendisini göstermektedir. 

e Eski zamanlarda, diller basit ve gelişme
miş olduklarından «iştirak» denilen, bir keli

menin çok manalara gelme olayı çok vardı. 
Belki, o zamanki, dilde Allah ve melekler aynı 

kelime ile ifade edilirdi. 
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YAHUDiLİK KISSALARI 

Biliyoruz ki, İlahi bir kanun olarak heqey ba
sitten başlar, zaman içinde olgunluğa ulaşır. İnsan
lık ağacı da eski çağlarda çekirdeği atılmış, dal bu
dak salmJ.ş, meyve vermiştir. Bu ağacın tarih içinde 
boy salan en olgun dalı, Hz. İbrahim'in (a.s.) nes
lid.ir :  İsrail Oğulları ve İsmail Oğullan. İsrail Oğul
lan başlangıçta dünyanın en faziletli insanları ol
malarına rağmen, sonradan insanlığın en aşağı de
rekesine inmiş, dünyanm lanetini kazanmışlardır. 

Zira yaratılış kanunlarından biri de şudur: Birşey 

kemale erer ve meyvesini verirse, gerilerneye baş
lar. Çürüyüp başka şekillere girer. Bu hakikatin ör
neklerini canlılar aleminde her sene görüp duruyo
ruz. 

Yahudiler bu . olgunluğun . zeka, maharet, uya

nıklık gibi unsurlarına sahip çıkınakla beraber, ge
rileme sonrasında fıtratlarını en kolay iş olan boz
gunculukta kullanmışlardır. Bu yolda çırpındıkça 
daha da batmışlardır. Tarih boyunca çok zulme uğ
radıklanndan, Hz. Süleyman (a.s. ) , hatta Hz. Mu
sa (a.s.) zamanından beri teşkilatlanmaya başla
mışlar, fakat daima büyük devletlerin sillesini ye
diklerinden, bir türlü muradlanna erememişlerdir. 
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Hayatlan hep hareket ve hicret, hep haram ve mah
rumiyet içinde geçmi§tir. Bir taraftan onlar bela
ları milletiere bulaştırırken, diğer taraftan da bü
yük belalar ve kuvvetli devletler onların başını ra
hat bırakmamıştır. Ve böylece insanlık sahifesinin 
sütunları yazılmıştır. 

Yahudi milleti daima böyle çarkların içinde 
yoğrulduğu için, çok çalışkan, zeki ve ihtiyatlıdır. 
Bu zeka ile Yahudiler Hıristiyanlığı Yahudiliğe çe
kerek ta başında onu ikiye böldüler: Hz. İsa'nın 
(a.s.) yakınlannın idaresindeki Yahudi Hıristiyan

lığı ve Paul'ün idaresi altındaki Roma Hıristiyan
lığı. 

1400 senedir İslamiyete yaptıklan mah1mdur. 
En büyüğü, Yahudi Abdullah bin Sebe'nin terUple
diği iç savaş ve Avrupa'da asırlardır müsteşriklerin 
diliyle yaptıklan menfi propagandalardır. 

Bu çarpışmalar devam ederek dünyanın yaşa
dığı bu sanat ve fen asrına kadar gelmiştir. Aklın 
hakim olduğu bu asırda Yahudiler keskin zekalarıy
la tam nasiplerini aldılar. Şerefli bir din ve milli
yete sahip oldukları için, diğer etnik grupların eri
yip kaybolduğu bu asıı·da erimediler. Üstelik dünya
ya dağılıp her devlete nüfuz ederek, en yüksek ma
kamlardan istifade etmektedirler. 

Normal olarak bu dönemde yapılabilecel� en 
faydalı iş, kendilerini sevmeyen milletierin içine 
gizlenmek ve sayıca az oldukları için, başka fert
lerden kendi gayeleri istikametinde faydalanmak 
olacaktır. Bunun için de ittifakı ve mevcudiyeti 
devam ettirmenin bel kemiği mesabesinde olan 
gizli bir cemiyet kurmak gerekecektir. İşte, mar 
sonluk bu komitedir ve prensipleri şunlardır: 
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e Gizli olmak. Çünkü Yahudiler azdır. Hem 
de tahrip ve bozgwıculuk alenen yapılamaz. 

e İnsan haklarını savunuyormuş görünmek. 
Çünl{Ü Yahudiler ezilmektedir. 

• Milletleri dini ve milll bağlarından kopar
mak. Ta ki, müstemlekecilerin siyasetlerine alet 
olabilsinler. 

Bu cemiyetin tabakları vardır. Ba§ta Yahu
diler bulunur. Onun altında insanlık ve yardımlaş
ma cemiyeti yer alır. 1978 senesinde BBC Radyo
sunda sorulan bir soruya cevap verilirken, ma
sonların en fazla yerleştikleri bölgeler şöyle sa
yılmıştır: Kuzey Amerika, Avrupa, Hindistan, Ja
ponya ve İslam memleketleri. 

Bu cemiyet neler yaptı? 

e Müstemlekecilik ve Yahudi siyasetine ma
ni olan Osmanlılan yıktırdı. Masaniann hakim 
olduğu Avrupa devletleri Osmanlının üstüne çul
Iandılar milyarlarca zarara katıanma pahasına. 

o İslam dünyasında dinsiz devletler kurdur
dular. Devletler kurulduktan sonra savaşı bırakıp 
çekildiler. Yalnız bazı milletler milli menfaatleri. 
için savaşı bırakmadılar. Bu durumda savaş hali 
zayıflatıldı . Ve neticede sun'i başarılarla kendi 
adam ve iç dostları Müslüman milletiere sevdiriJ .. 
meye çalışıldı. 

e İslam memleketlerinde bir yandan dinsiz
Uği, bir yandan da ırkçılığı geliştirmeye çalıştılar. 
Gaye İslam fikriyatının sönmesi, yerine başka şey
lerin ikamesiydi. Türk-Arap birliğinin bozulması, 
sahanın Yahudilere kalmasıydı. Zaten 1917'de al
dıkları bir karar şöyleydi : ((Her topluluk ikiye bö
lünüp birbiriyle çarpıştınlacak.)) Ta ki, hepsin'i 
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zayıf düşüıüp sö.müı-rebilsinler. Keza Birinci ve 

neticesi olan İkinci Dünya Sa vaşlannı da onlar 
planlayıp, neticelerini yine onlar belirlediler. 

e Önüne geçemedikleri akımlan, mecrasm
dan çevirmek veya engellemek için, başına kendi 
adamlarını yerleştirdiler ve yerleştiriyorlar. 

Bu cemiyet için Bediüzzaman, «gizli, perde 
altında nev-i beşeri istibdadı altına alan m üthi::; 

cemiyet» ifadesini kullanır. 

Jİşte bu yüzdendir ki, Kur'an 200'den fazla 
ayetiyle Yanudilere vurur. Onları ıslaha çalışır 
Başka hiçbir millete hususı ve açık hitapta bulun
mazken, bu ayetlerde Yalıuelilere irşad ve ilcazlar 

yapar. 

Evet, Kur'an kainat kitabının, bilhassa insan
lık sayfasının kıraati olduğu için, o sayfada en 
fazla yer alan ve tesir eden bir milletten elbette 

bahsedecektir. Hıri::tiyanlar sayıca çok oldukları 

halde insanlık aleminde rolleri küçüktür. Bu se
beple Kur'an'da o kadar yer almamışlardır. Yal

nız velediyet akideleri, yani İsa'nın (a.s.) Allah'ın 
oğlu olduğu yolundaki ina_rıçları çok sayıda insanı 
putperestliğe götürdüğü için , Kur'fm çok yerde o 

akideyi çürütür. 
Kur'an'ın ölçü ve dizilişi İlahidir. Vahye da

yanır. Başta kendi özeti olan Fatiha ile başlar. 
Sonra Bakara Sılresi gelir. önce önsöz olarak Kur'
an'ın hak bir kitap olduğunu isbat eder. Kitabın 
değerini bildirir. Manen şöyle der : İnsan akıl ve 
ilim ile insandır. Akıl ve ilmin en birinci anahtan 
da kitaptır. Ve Kur'an'ın, ilk başta bu şekilde ki
tabı konu etmesinden anlaşılır ki, ahir zamanın 
en tesirli silahı kitap ve ilim olacaktır. 

Sonra Kur'an kilinat kitabının tefsiri olduğun-
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dan ve kainattan esas gaye de insan olduğu için, 
insanı ele alır. Kısımlarını açıklar. Evet, kainatı 
açıklamaya kalkan herkes mecburen önce insan
dan başlayacaktır. Çünkü herşey ona bağlıdır. İn
san çözülmedikçe kainat çözülmez ve bu noktada 
inançsız felsefenin iflası ortaya çıkar. Zira insan 
çok bedihi bir hakikattir. 

Kur'an'ın beyanı üzere, insanlar dört kısım
dır: mü'min, ehl-i kitap, müşrik ve en alçak kısım 
olan münafıklar ki, bu grubun çoğunu Yahudi ve 
masonlar te§kil eder. 

Bakara Sllresi bunları beyandan sonra, insan 
gerçeğinin anlaşılması için dört temel mesele olan 
Tevhid, peygamberlik, haşir ve adalet esaslarını is
bat eder. Sonra insanın niçin ve nasıl yaratıldığı
nı açıklar. Ardından, kainatm düzeninde hiçbir 
yeri olmayan münafıklık ve sahtekarlık konusuna 
dönüp, Yahudilere yüz ayette üst üste öyle darbe
ler vurur ki, adeta şöyle der : Münajıklık, sahte
karlık gibi, gerçek olmayan şeyler olmasaydı, be
:�er düzelecekti. 

Başta o dört sınıfı açıklarken dört ayet l\/Jüs
himanın medhinde, iki ayet ehl-_i . ,kitap hakkında, 
iki ayet müşriklerin izahında, on iki ayet de mü
nafıklığm izahında geliyor. Çünkü nifak küfür
den daha şiddetlidir ve bilhassa bu asrın nifakı 
çok daha dehşetlidir. Nitekim nifak hakkındaki 
ayetler cifri bir şekilde manen bu asra işaret eder
ler. 

Nifakın beyni durumundaki bu menfl cemi
yet inşaallah İslami cemaatler tarafından dağıtıla-) 
cak ve böylece, yeryüzünde huzur ve adaletin te
sisine set çeken en büyük engel ortadan kalkacak
tır. 
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KISSALARDA SAN' AT 

Sanat mefhunıu 

Sanat teknik, edebi ve felsefi bir nıefhumdur. 
�irçok mefhumda olduğu gibi, sanatın da çok 

karıŞtırıldığı ve çeşitli yorumlara tabi tutulduğu 
bir gerçektir. 

Mesela maddecilerin sanat anlayışı ile tasav
vur ehlinin sanat anlayışı yüzde yüz farklıdır. Biz 
bu kısa yorum denemenıizde, ifratlardan kaçıp 
orta yolu tutmaya ve görünen gerçekleri görmez
likten gelmemeye gayret edeceğiz. 

Önce sanat kelimesinin etimolojisine, yani ke

lime olarak köküne, sonra sanat hakikatine, son
ra da sanatın tarihteki yerine bakalım. 

Sanatın etimolojisi 

Sanat Arapça bir kelime olarak <<yapı ve yap
makı> demektir. Fakat buradaki yapı herhangi bir 
yapı değildir. Özenerek yapılan , ölçülü, intizamlı 
bir yapı demektir. «Fiil» herhangi bir şekilde yap

mak ise, e<sanatı> yerli yerinde yapmak ve bu tarz.
da inşa edilen yapı manasındadır. 

Arapça lugat kitaplannda görüldüğü üzere, 
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sanat maddesinden türetilen bütün kelimelerin or
tak yani, hepsinin de <<SÜS» manasını taı_ph1aları
dır. Demek ki, sanatta «yapınak ıı manasıyla bera
ber, ölçü, intizam ve süs manfıJarı 'da vardır. 

Sanatın gerçeği 

İki kısım sanat vardır. Birincisi insanın elin
ıdoo sanat, ildncisi kainattaki sanattır. 

İnsanın elinde bulunan gerek edebi, gerekse 
teknik sanat, insanla kainat arrasmda bir alıengin 
neticesidir. İnsan kainatın alelade bir parçası ol
madığına göre, elbette Id, kendi kabiliyetine uygun 
bir vazifesi vardır. Bunda hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Bu vazife ise ancak sanatla gerçekleşir. 

Dolayısıyla, insan ve kainat arasmda ahenl;;;: an
cak sanatıa sağlamr. Yoksa insan kainat içinde en 
adi, en zelil ve en değersiz bir yaratık olarak Im-
lacak, yaratılışın tam tersine aşağılık derekele
rine yuvarlanacaktır. 

Sanat ferdi cemiyetıe bağlayan, ona beraber
·cr-. sosyal bir hayat yaşattıran sosyal, müşahhas 
(somut) ve yaşanan bir kanundur. 

Sanat duygusu, yani esneklik ve tabiat üstüne 
çıkma duygusu, insanın yaratılışında var olup, onu 
hayvandan ayıran en büyük hususiyettir. İnsanın 
yeryüzüne halife olmasının en parlak nişanesicUr. 

Sanat kemaldir, o1gunluktur. Ölçü, intizan1 
ve güzellik gibi gerçekleri ihtiva eder. Bunun için 
sevimlidir. Malumdur ki, insan lezzet, menfaat, 
cinsiyet gibi şeyleri ((dolaylı güzellern diye sever. 
FaJ_{at kemal ve olgunluğu ise, karşılık beklemN:si
zin, doğrudan doğruya güzelliğinden dolayı sever. 

Sanatm menşei ilimdir. ilmin meyvesi inti-
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zamdır. İntizam ise, gucun değerlendirilmesi ve 
kaynağıdır. Sanayideki sonsuz denecek güci'ın kay
nağı, baştaki ilim ve neticesindeki intizamdır. 

Sanat, insan hayatının ta kendisidir. Belki 
insanın sonsuz istekli duygulannın tatminine yö

nelik bir harekettir. 
Sanat insanı monotonluktan, determinizmden 

kurtaran bir ila.çtır. Çünkü sanatın en bariz vasfı, 
estetik olu§udur. 

İşte, bu gerçekler iÇindir ki, ilk insan <ctfı.lim-i 
esma,ı> yani Allah'ın insana Kendi isimlerini ve 
eşyanın hakikatini öğretmesiyle müşerref kılın
mıştır. (1 )  Ve bu kabiliyetle çözüp öğrenme, bir
leştitip sanat yapma hakikatini kazanmı ştır. Bü
tün peygamberlerin eline ayrı ayrı sanatlar veril
miştir. <cMehdiı> olarak beklenen kurtanemın en 
büyük gücü sanattır. Hatta bazı İslam sosyologları 
bizzat sanatın kendisine HMehdl" na7.arıyla bak
maktadırlar. 

Sanatın çok renk, şekil ve üslı1pları vard1r. 
Bunların hepsinden istifade etmeyenin sanatı ye
tersiz kalır. Sanat, meş'alesinin bütün şartları ger
çekleşmedikçe parıldamaz. 

Kliinattaki san'at 

İlk bakışta , kainatm determinizm içinde ak
tığı sanılırsa da, incelendiğinde, o determinizm ve 
kanunlar içinde yüksek bir sanat ve estetiğin iş
\endiği müşahede edilir. 

Ka.inatta kanunlar ve yeknesaklık vardır. Fa
kat kanun olmazsa, sanat da olamaz . Zira sanatın 

(1) Bakara SU.resi, 27 
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en çekici ya,nı olan letafet ve güzellik, ancak ni
zam ve intizamla gerçekleşir. İntizamın temeli de 
kanunlardır. 

Kanunlar estetik karşısında düz bir satıh gi
bidirler. Ama estetiğin de temelini teşkil ederler. 
Çünkü kainatta standart kanunlar olmakla bera
ber, o kanunlar her an itibari değişikliklere sayfa 
olurlar. Her sene, her bahar, her hafta, her gün 
ayrı bir alemdir. Sanattan ayn, birer itibari şekil
leri vardır. Ve bundandır ki, tabüıttaki sanat gü
zelliği gözleri kamaştırır. 

Determinizm, monotonluk, mecburi bir şekil 
içinde devamlı akış ve yaratılı§ demektir. Fakat 
kainat öyle değildir. Kainatta her an yeni bir 
alem yaratılmaktadır ve bunun en büyük delili 
ondaki sanat hakikatidir. 

Sanat ilmin görüntüsüdür. Mücerret ilim mü
şahhaslaşıp, sanat olmaktadır. 

Sanat, letafet, güzellik, kapsamlılık ve ölçüyü 
ihtiva etmektedir. Mesela kainatta yüksek bir le
tıafet vardır. Çünkü herşeyin fıtrisi, tabiisi, gerçeğe 
en uyugunudur. Letafetin zıddı ise kabalıktır. Keza 
kainatta güzellik de vardır. Kainat hüsn-ü mücer
rettir. Sade güzelliktir. Misal olarak : Bir bahar 
mevsiminde bulutlar içinden büyüleyici çiçeklere 
elveda diyen hüzün verici grubu hatırlayalım . 

Kainatta kapsamlılık gerçeği dahi her yeri 
kaplamıştır. Kainatın herhangi bir parçasının bi
linmes-i için müstakil fakülteler kurulur. Fakat o 
fakülteler her tarafını kuşatamadığmdan, mecbu
ren bölümlere ayrılırl ar. 

Aynca kainatta derin bir ölçü de vardır. Ma

tematik ve geometri, sayılar arasmda nasıl bir öl-
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çü ve ahenk olduğunu çocuklara dahi gösten::niş
tir. Matematikteki sayılar ise kainattaki varlıkla
rı temsil ederler. Ondaki uyum, ölçü ve düzen, kai
nattaki intizamdan kaynaklanır. Kainat matema
tik kuralleriyle yaratılıyor. Herşeyin bir formülü, 
bir dengesi vardır. Herşey ölçü ile yaratılmakta
dır. Ölçü ise Geometri ilmi demektir. 

Tarihte sanat 

Sanat, insanın ikizidir. insan daha hayata gö
zünü açmadan önce, onda sanat çekirdekleri yer
leştirilmişti. İnsanın her bir hareketi sanatı ihtiva 

etmektedir. İnsanlığın milyonlarca sene mutlak 
vahşette yaşadığına inanmak imkansızdır. Zira 
ondaki sanat kabiliyeti, filiz vermeden bekleye
mez. Madem ilk insan da bizim sahip olduğumuz 
bütün duygu ve kabiliyetıere sahipti, elbette şim
diki gibi inkişaf etmemiş de olsa, onun kendisine 
has bir konuşması, simgelerle yazışması vardı. 

Nitekim günümüzün en vahşi kabilelerinde, 
bu kabiliyetin kökleri görülmektedir. Onların da 
kendilerine has konuşma, işaretleşme, sanat ve 
müzik kabiliyetleri vardır. Ve bu izler onlan hay
vanlardan ayırmaktadır. 

«Adeın'e 29 harf öğretildi» malindeki meşhur 
hadis bu hakikate işaret eder. Yani Hz. Adem 29 
heceye yakın sesler konuşabilir bir yar:atılışta ya
rcı.tılmıstır. Yani insan böyle yaratılmıştır. 

Medeniyetin ilk yıllarına ait olduğu bilinen ve 
Mezopotanya'da ele geçen geometrik şekiller ve 
bir müddet sonra ki döneme ait bulunan av aletle
ri, insanın sanatla Hdz olduğunu göstermektedir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, insandaki sanat 
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hakikatinin, kahraman ve mümtaz insanlar olan 

ve Allah tarafından bilgi verilen şahsiyetlerle, ya

ni peygamberlerle açıldığını Kur'an ve diğer sema

vi kitaplar haber vermektedirler. 
Demek ki, insanda o kabiliyet olmakla bera

ber, güzelce gelişip vehim ve vah§et karanlıkların
dan kurtulabilmesi ancak vahiy ışığıyla mümkün 
olabilmektedir. ( * )  

Dindar olmayan :medeniyetlerin temelinde de 

yine eski bir dinin kökleri yatmaktadır. 
Sanatın iki çeşidi vardır : aydınlatıcı ve fay

dalı sanatla büyüleyici ve uyutucu sanat. İlk çağ
larda sanat hakikati vahşet karanlıkları içinde 
tam görünemediği için, çevre tarafından «büyüıı 

olarak vasıflandınlıyordu. Ayrıca kaJnata hakim 
olma vasfındalü sanat sivrilip hassasiyet kazanın
ca büyü gibi tesir yapıyordu. Peygamber Efendi
miz (a.s.m.) sanatın bu kısmına temasla, «Beya
nm bir kısmı büyüdürıı (1)  buyurmuşlardır. 

Tarih içinde her ne kadar tiyatro, sinema ve 
diğer teknik imkanlar bakımından sanat gelişmiş

se de, destanlar, kıssalar ve romanlar esas olma 

vasfını muhafaza etmektedir. Kıssalar roman ve 
destaniann gerçek ve doğru şekilleridir. Onun 
için, insanlığa inen Kur'an'da sanat gerçeklerini 

tahakkuk ettirmek için kıssalar çokça zikredil
mi§tir. 

(1) Ebu Davud Kitabül-Edep 
(*) «İnsanlık Tarihinde İlahi TakdiP böİümün'! bakınız. 
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Kıssalardaki San'attan Bir Numune 

HZ. SÜLEVMAN KISSASI 

Kıssanın meali 

Gerçekten Biz Davud ve Süleyman'a ilim. ver
dik. Onlar da << (Bu yüksek nimetle ) bizi çok kul
larından üstün kılan Allah'a sonsuz hamd olsun» 
dediler. 

Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki: «Ey 
insanlar, bize kuşlann dili öğretiidi ve herşey ve
rildi. Şüphesiz, bu açık bir üstünlüktür.» Süley
man'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan as
kerleri toplandı ve hemen sevk edildiler. Ta ka
rınca vadisine geldiler. Dişi kannca (kraliçe) «Ey 
karıncalar, yuvalarımza girin. Süleyman ve asker
leri farkında olmadan sizi ezmesinlenı dedi . 

Süleyman onun sözü kars.ısmda gülerek te
bessüm etti ve şöyle dedi : «Ey Rabbim, bana i lham 
et ki, bana ve ana-babama verdiğin nimetlerine 
karşı şükredeyim ve razı olduğun iyi arneller işle
yeyim. Ve rabmetinle beni salih kullarından kıl.n 

Ve Süleyman kuşu bulamayarak şöyle dedi : 
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«Neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kaybolan

lardan mı oldu? Ya ona şiddetli bir azap vereceğim, 

veya boğazlayacağırn yahut o bana büyük bir 
b ür han (delil) getirecek. n 

Derken Hüdhüd hemen yalnnda durup anlat

maya başladı. ((Senin bilmediğin birşeyi öğrendim. 

Sana Sebe'den kesin bir haber getirdim. Bir ha
nım buldum, halkını idare ediyor. Ona herşey ve
rilmiş. Büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Al
lah'a değil de, güneşe tapıyor buldum. Şeytan, iş
lediklerini onlara güzel göstermiş ve kendilerini 
yoldan saptırmış. Artık hidayet bulacak değiller. 
Ki, göklerdeki ve yerlerdeki gizlilikleri ortaya 
çıkaran, gizlediklerini ve açığa vurduklarını bi
len Allah'a secde etmesinler. Allah o Allah'tır ki, 

Ondan başka ilah yoktur. o, büyük Arş'ın sahibi
dir.» 

Süleyman dedi ki : «Bakalım doğru mu söyle
din, yoksa yalancılardan mısın? Bu mektumu gö
tür, onlara at. Sonra dön, bak ; ne çevirecekler?n 

Kraliçe (kavmine) dedi ki: «Ey meclisim, ba
na kerim bir mektup atıldı. O, Süleyınan'dandır. 

Ralıman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. 

'Üzerime üstünlük taslamayın , Müslüman olarak 

bana gelin' diyor. Bana görüşünüzü açıklayın. (Ne 
yapayım?) Siz bana şahit olmadıkça, hiçbir işi 
kesip hüküm verici değilim.» 

Meclisindekiler dediler: ((Biz güçlüyüz ve sa
kmılacak bir milletiz. Emir senindir, istediğin gi
bi yap.» 

Kraliçe dedi:  ((Krallar bir şehre girerlerse , 

şehri bozarlar. Büyüklerini zelil ederler. Kötü iş
ler yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim; 
bakayım, gönderilenler ne ile geri gelirler?» 
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Elçi Süleyman'a geldiği zaman, Süleyman şöy
le dedi: ((Siz bana ınal mı uzatırsmız? Allah'ın 
bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Siz 
hediyeleriniz ile ferahlanıyorsunuz. Geri dönün. 
Yoksa karşılanmaz güçlerle geliriz. Onları o şehir
den çıkartıp zelil ve aşağı kılarız.» 

Süleyman (devamla) dedi ki : «Ey meclisim! 
O bana gelmeden önce hanginiz bana onun tahtını 
getir e bilir?» 

Cinlerden bir ifrit dedi: «Sen makamından 
kalkmadan, ben onu g·etiri.tim. Benim buna gü
cüın yeter. Ve ben güvenilir bir kimseyim.» 

Kitaptan kendisinde bilgi olan birisi dedi ki: 
«Gözünü açıp kapamadan_ ben onu getiririm. » 

Süleyman tahtı yanında hazır görünce dedi 
ki: «Bu, Rabbimin fazlındandır. Şükredip etmeye
ceğimi imtihan ediyor. Şükreden, kendisine eder. 
Kim etmezse de, muhhakkak ki, Allah ganidir 
(muhtaç değildir) kerimdir (karşılıksız da ve
rir) . ı> 

Süleyman dedi : ccTahtı değiştirin, bakalım, 
yolu bulacak mı, yoksa bulamayanlardan ını ola
cak?» 

Kraliçe geldiği zaman ona denildi ki: «Tahtın 
böyle miydi?ıı 

Dedi : «Sanki odur. Bize ondan önce (Hüd
hüd'ün getirdiği mektupla) ilim verildi. Biz Müs
lümanız.ıı 

Daha önceden, Allah'tan başkasına ibadet et
mesi onu saptırmıştı. O kr:aliçe katir bir kavim
dendi. 

Ona. denildi ki : «Saraya gir.» 
Saraya bakınca onu bir su gölü zannetti ve 

eteklerini topladı. 
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Ona denildi ki :  «0, su değil, camdan şeffaf 
bir zemindir.» 

o zaman kraliçe dedi : «Ya Rabbi, ben şimdi
ye kadar kendime zulmettim. Artık Süleyman'la 
beraber alemierin Rabbi olan Allah'a teslim ol
dum.» 

üslup: 

Süleyman kıssasının fulubu muhavere ve di
yalog §eklindedir. Hz. Süleyman'ın (a.s.) önce Al
lah'la, sonra Hüdhüdle muhaveresi, sonra Belkıs'ın 
kendi meclisiyle konuşması, sonra Hz. Süleyman'
� (a.s .) meclisinde yapılan konuşmalar, sonra. 
Belkıs'l� yapılan taht ve saray konuşmaları ve en 
sonunda Belkıs'ın Allah'a teslim olup muhavere
sine kadar dokuzdan fazla ayrı ayrı diyaloğun mev
cudiyetine rağmen, bir sahifelik üslupta hiçbir 
karışıklık yoktur. 

Ayrıca üslup son derece ft..kıcıdır. Kur'an'ın te
mel hususiyetlerinden biri olan 1caz ile, çok geniş 
konulara temas edilmiştir. Bilindiği gibi, az sözle 
çok manayı ifade etmek demek olan icaz, Kur'an'a
mucizelik vasfını kazandıran en mühim hususi
yetlerden biridir. 

İcazın Süleyman ( a.s.) kıssasındaki teza.hürle
rine birkaç misal verecek olursak : Mesela «Bu 
mektubumu götürı) mealindeki ayetten, «Bana bir 
mektup geldi» mealindeki ayete atıanıyor. Mev
zuun gelişinden, «Mektubu yazdı, hüdhüde teslim 
etti, hüdhüd götürdü, onlara bıraktı. Balkıs açtı, 
tıkudu. Sonra meclisine danışıp, onlara şöyle de
di» cümJeleri, hayali hiç zorlamadan kolayca an
laşılmaktadır. 
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Kur'an üslubunun mucizeli güzelliklerinden 
biri şudur : Ayetlerde mevzua. kaftan gibi öyle bir 
üslup biçilir ki, bir tek hart olsun, eksik veya faz
la diyemeyiz. 

Hulasa : Ayetlerin dizilişi hem icazlıdır, hem 
akıcıdır. Dizilişinde, her bir ayetin, diğerinin ar
kasından gelmesinden büyük ma.naJar doğar. Ya
ni, Kur'an'ın manası, ayetlerin mealinden anlaşı
lan manadan ibaret değildir. iki adet 2 yan yana 
geldiği zaman 22 olduğu gibi, iki a.yet bazan yir
miden fazla mana.lar verir. Tefsirlerde ayetlerin 
bu mana zenginliği enine boyuna işlenmüıtir. Bu 
hususta daha geniş bilgi sahibi olmak isteyenler 
için Bediüzzaman Said Nursi'nin İşaratü'l-İ'caz 

isimli eseri eşsiz bir kaynak vasfındadır. 

isterseniz sizde bu kıssada ge_çen ayetıerin bir
biriyle olan münasebetlerini düşünün. Kurana ba
kış açınızı değiştirin. 

Kıssanın konusu 

Kıssada örnek bir insan modeli işlenmektedir: 
Alim olması, ilmi en üstün bir nimet bilmesi, bu
nunla beraber insanlara ve cinlere hakim olması, 
sultanlan kendisine itaat ettinnesi, bütün bunla
rın yanında Allah'ı unutmayarak şükrünü hakkıy
la eda etmesi ve insanlık manasından zerrece 
uzaklaşmaması gibi bütün özelliklere sahip olma
sı göstermektedir ki, Hz. Süleyman (a.s . )  kendisi
ne verilen bütün kabiliyetıeri yerli yerince kul
lanabilmiş bir insandır. 
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Kıssadan belagat nükteleri 

ı. Nükte 

Kıssanın bütününde umumi bir mukabele sa
natı vardır. İnsan-hayvan, insan-cin, insan-Allah . . . 
Sağda Yemen; solda Şam. Süleyman erkek, Bel
kıs kadındır. Biri peygamber ve hükümdar, diğe
ri kraliçedir. Biri Müslüman, öbürü putperesttir. 

Sonunda ikisi birleşip Allah'a teslim olurlar. 
İşte, gerçek güzellik o zaman meydana gelir. Çün
kü mümkinat aleminin gerçek güzellikleri, zıtların 

birleşmesiyl� ortaya çıkar. Bahar mevsiminde so� 
ğukla sıcak birleşip ne kadar güzel ve çiçekli bir 
manzarayı meydana getirirler. Oysa ayrı ayrı ol
salar, biri kara kış olur, herşeyi öldürür ; diğeri 

de yakıp kavuran bir yaz olur. 

2. Nükte 

<<Müstetbeatü't-terakib» denilen, cümle ve ke
limelerin çağnşımıdır. Bu vasıf, Süleyman kıssası
nın anlatıldığı bütün ayetlerde vardır. Mesela bil
gi vasıtasıyla Belkıs tahtının Şam'da görünme ha
disesini anlatan ayetler, zihne çağımızın televizyon 
gibi aletlerini çağnştırırlar. 

3. Nükte 

Ayette, karınca topluluğuna emir veren ka
rıncaya c<nemle,)) yani dişi karınca denmesi, ka
nnca topluluklarında idarenin kraliçe karıncada 
olduğuna ima eder. Bu gibi imalar cümleyi bela
gat yönünden zenginleştirir. 
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4. Nükte 

Konuşmacının, kendi sanatı ve kendi meş
·guliyetleriyle üslılp kurması, sözü güzelleştirir. 
Dikkat edilirse, bütün kıssada söz alan herkes, 
kendi sanatından söz etmektedir: Allah nimet ver
diğinden, Süleyman saltanat ve şükründen, Bel
kıs süs ve tezyinatından, hüdhüd kendi mesleği 
olan gizlilikleri ortaya çıkarma sanatından bah
·sediyor. (Bilindiği gibi, hüdhüd kuşu su bulmak 
için nerelerin kazılması gerektiğine işaret etmek
tedir.) 

Bu nükte ve kaideler bütün kıssalarda kendi 
mevzularıı."l.a has bir şekilde bulunurlar. 
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lVIUSA (A.S.) KISSASI 

Musa (a.s.) kıssası, Musa'nın asası gibi fay
dalı bir kaynaktır. Kur 'an onu ccyed-i beyzaıısına 
almış, göstermiş, edebiyat büyücüleri onun parlak 
15elagatma karşı secdeye kapanmışlardır. 

Bu kıssa Kur'an'da tekrarla anlatılır. Çünkü 
bü� bir ehemmiyeti vardır. Büyük gerçekleri 
taşır. Çok gizli sırlara sahiptir. Mesela, bu kıssa 
ile İslamiyet tesis edilmektedir. Hz. Musa'nın 
(a.s.)  başından g�çen hadiselerin İslamiyette de 

olacağı bildirilmektedir. Dolayısıyla, İslam'ın yer

leşmesinde tatbik edilmiş bir derstir. 
Hem bu kıssa ile peygamberlik tebliğ edilmek

tedir. Zorluklara karşı nasıl dayanılacağı gösteril
mektedir. Hem, ümmet için tesirli bir telkindir. 
Halkın peygambere karşı tavnnın güzel bir örneği
dir. Ve uygun bir temsildir. 

Musa kıssasında hem peygamberliğin esasla
n vardır, hem de mühim düsturlan ihtiva etmek
tedir. 

Bu kıssanın manevi yönleri çoktur ve bu yön:. 
lerde çeşitlilik vardır. İkinci derecede, dalaylı bir 
yönden hayatın geçmiş ve gelecek kanatıanna bak
maktadır. Derin ve pek geniş içtiınıa-i esaslan ih-
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tiva etmektedir. Bu kıssada hayatın büyük haki

katleri vardır. İnsan ise hakikate ışık ve gıda gibi 

muhtaçtır. 

İçindeki hadiselerin birer düstur olduğunu, 
devamlı olarak tekerrür ettiğini bildinnek için bu 
kıssa çokça tekrarlanmıştır. 

İşte, Musa kı.ssasının ikinci derecedeki mana
larından birkaç nümune : 

Birinci nümune : Firavun'a hitap eden «Bugün 
Biz seni bedeninle kurtaracağızn cümlesi, Mısır fi
ravunlarının, ölülerin cesetlerini maziden müstak
bele nakleden garip düsturlannı dehşetle ihtar 
eder. Ve der ki: «Musa Firavun'un cesedi kurtul
mu.§tur. Zaman seli mumya tahta üstünde şu as
rın sahiline antik bir ibret yadigan olarak onu at
mıştır. 

İkinci nümune : «Firavun «Ey Hdmtin, bana 
bir kule yap.ıı dedi. ıı Şu söz bize dağsız düz kıt'a
nın azgın sultanlannda ehramlann inşası gibi ga

rip bir arzu ve haşmet isteğinin hükümran oldu
ğunu bildirir. Bu cümle bize o haşmet1i ehramlan, 
onlar gibi zulümlü ve abes şeyleri var eden bir 
düstunı ihtar eder. 

Üçüncü nümune : ((Karun Musa kavminden

dirı, hükmü insanlığa der ki :  Dünya milletleri 

içinde Yahudi milletinin fertleıi zararlı ve haram 
bir servet biriktirirler. Bilhassa faiz yollarıyla 
servetleri toplayan hırslı bir düsturu, Karını'dan 
bahseden ayetler ithar ederler. Bu ihtarlan dinle
yen beşeıiyet, ne yazık ki, bu biriktirmeye seyirci 
kalır. 
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Dördüncü nümune : « Onlar ölümü hiç isteme
yecekler.» Şu cümle, Yahudi milletine mahsus bir 
hayat hırsını ve ölüm korkusunu insanlığa bildirir. 
Garip bir hayat düstuıunu hatırlatır. Onlardan 
bir topluluk Peygamberin (a.s.m.) huzurunda mü
nazara ederken, «Kendisini haklı bilen, ölümü is
teyip bir delil göstersinıı denildi. Hiç kimse, söz 
lisanıyla da olsa cesaret edemedi. Yine hal diliyle, 
o :millet hayat hırs ve arzusuyla halen de ölümden 
çekinir, ölümü hiçbir zaman istemez. Bundaki düs
tur şudur: Her korkak bilmelidir ki, ölüm korkUr
su ölümü getirir. Hayat hırsı, ziUeti netice verir. 

Beşinci nümune : «Oğullarını keser, kadınları
nı diri bırakırıar.ıı Bu cümle kader kalemiyle Ya

hudi milletinin alnına yazılmış nıüthiş bir düstu
ru hatırlatır. Yahudiler daima musibetlere maruz· 
kalmışlardır. Tarih boyunca cihan kıt'alarında 
tekrarla katHarnlara hedef olmuşlardır. Bu esnada 
kızlan diri bırakılarak, sefahet aleminde büyük rol 

aynamalarına yol açılmıştır. İşte bu söz der ki: Fi
ravun asrının musibet hadisesi, her asırda tekrar
lanan bir hadisedir. O milletin manevi şahsiyeti, 
mıüşahhas bir Yahudi topluluğunda gösterilmiştir. 

Kur'an yalnız o müşahhas topluluğa vurmakta
dır. Yoksa Yahudi milletinin bütün fertleri o kate
goriye girmez. 

Altıncı nümune : ((ZiUet ve meskenet, onla
rın kaderi olmuş.)) Evet, ölüm korkusu ölüme se
bep olduğu gibi, hayat hırsı da zillete yol açar. 
Bu iki hikmet kaidesi, ayetin iki cümlesinde ve-\ 
rilmiştir. Bu cümle de evvelki nümune gibi, cdh
bar-ı bil-gaybıı kabilinden kaderi bir düsturu be

şeriyete hazırlatır. Hem de işareteder ki, o büyük 

84 



kavmin eskiden büyük bir hakimiyeti ve azamctli 
bir tarihi olduğu halde, inat ve hayat hırsı onlann 
başına zillet ve esaret getirmiştir. 

Yedinci nümune: «Fesat çıkartarak yeryüzü.

nü bozmayın.)) <<Yeryüzünü bozacaksınız.ıı Şu cüm
leler, o kavmin şimdiye kadar bozgunculuk ve fa� 
izle, hile ve derin bir intikam ateşiyle, fesatlı bir 
zülumle inatlı bir rol oynadığını haber veriyorlar. 
Ayet, onların böyle bir karakterde olduklarını 
bildirir. 

Bu yedi nümune, ancak denizden yedi damla
dır. Hadise tekrarlansa, düstur olur. Kur'an'daki 
tekrar bu sırra işaret eder, hem de onu gösterir. 

(Lemat'tan) 

Hz. Yunus ile Hz. Eyyup K.ıssalarının yorumlan için 

Lem'alar, (1. ve 2. Lem'a) kitabına müracaat edilsin. 
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HZ. İSA (A.S.) 

Acib harikalarla dolu bir hayatın sahibi olan 
Hz. İsa (a.s. ) , bilhassa nefis ve şeytanla olan mü� 
cadelesiyle meşhurdur. Bu yüzden §eytan, dünya
da iken onu yenemediği gibi, halen de onunla uğ
ra.'_?maktadır. Nitekim, kazılarda çıkan taşlarda is
minin geçmediği il�ri sürillerek, Hz. İsa'yı (a.s.) 
inkara yönelik fikirler bugün de ortaya atılmakta
dır. Bu gibi iddialann ortaya atılmasında büyük 
şeytan olan Avrupa filozoflann payı muhakkak ki 
büyüktür. 

Halbuki, Roma'nın belgelerinde Hz. İsa'nın 
( a.s. ) isminin geçmemesi gayet ta bildir. Çünkü 
merkezi idare, karşısındaki muhalif cephenin hiç
bir şeyini muhafaza ettirmez. Muhalefet hiçbir za
man alıide olarak dikilmez. 

İkinci olarak, tarihlerde, Filistin'de ortaya çı
kıp Roma'ya karşı gelen ve neticede asılan biı� 
kimseden söz edilmektedir. Milyarlarca insanın 
inancına tesir etmiş bir gücün kaynağı, elbette ki, 
hayali birşey olamaz. Fakat fevkalade bir kaynak 
olduğu için, çevredekiler de şaşırmışlardır. Ve bu 
zat dünya hayatına çok az ilgi gösterdiği için, şef-
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katil bir lider olarak çabucak gözlerden kaybol
muştur. 

Her bir peygamberin insanlık için bir misyo
nu vardır:. Ve bu misyon temel konularda aynı ise 
de, özel durumlarda ihtiyacın gerektirdiği keyfi
yetieri alır. 

Hz. Adem'in (a.s. ) fonksiyonu, (1 )  beşeri vah
şetten kurtarmaktı. Ona dili ve örtünmeyi öğret

ti. İdris'in (a.s.) misyonu, sanatı öğretmekti. Çün
kü artık insanın sanata ihtiyacı vardı. Hz. Nuh 'un 
(a.s.)  bir vazifesi, sınıfıaşmış cemiyeti dengele-

mekti. Bu, aynı zamanda ondan sonraki diğ·er pey
gamberlerin de vazifesi idi. Çünkü onların gel
dikleri topluluklar sınıf çatıağına maruz kalmış 
cemiyetlerdi. 

Babil'de şiddet had safhada idi. Buraya gön
derilen Hz. İbrahim (a.s . )  ise şiddete karşı şefka
tin zirvesine çıktı. Hz. Musa (a.s . )  Mısır gibi me
deni bir topluluğa gönderildiği ve Mısırlılann ka
nunlara çok ihtiyacı olduğu için, ona inen vahiy
ler, daha ziyade kanunlar üzerine oldu. 

Hz. İsa (a.s.) zamanında ise, insanperestlik 
had safhada idi. Madde, hayat ve kadın cemiyete 
hakim olmuştu. Roma tarihi malfi.mdur. İşte, Hz. 
İsa'nın (a.s.) misyonu, bir ilaç olarak bunlara kar� 
�ı koymalüı. E,vlenmedi, maddeyi eUne almadı. Ara 
sıra balık avlıyordu, o kadar. 

Bir hastalık son merhaleye varmışsa, tek ça
resi, ona karşı büyük dozda antibiyotik gibi zıt 
bir ilaçtır. Hz. İsa'nın (a.s.) misyonu da bu misal 
ışığında düşünülmelidir. Bu misyon, insanlık için 
çok mühimdir. Çünkü insan tabiatı icabı maddeye 

(1) Bir ihtimale göre adem cins ismidir. İnsanlar içinde 
ilk uygar ve din sahibi insan demektir. 
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ve kadına tapmaya çok düşkündür. Hatta ahirza
manda insanlık yine böyle bir hastalığa yaklana
cağından, Allah İsa'yı (a.s.) yine onlara göndere
ceğini vaad etmiştir. 

Hz. Muhammed (a.s.m.) ise, bütün misyonla
nı camidir. Çünkü en son peygamberdir. İşte 
Kur' an ! 

Kur'an peygamber kıssalan içinde en çok dör
dü üzerinde durur. Nuh, İbrahim, Musa ve İsa. 
(Alehimüsselam) . Ki, Peygamber Efendimizle be.,. 
raber beş «ulü'l-azm)) peygamberi meydana geti
rirler. 

Demek ki, Kur'an'ın bükmedeceği devrede en'. 
mühim meseleler şunlar olacaktır : 

Tevhid. Tabiatperestliğe karşı her zaman 
muhtaç olduğumuz fikir. 

Şefkat. Şiddete karşı her an ona ihtiyacı!ll,ılz: 
vardır. 

Kanun. Çünkü Kur'an'ın devlinde medeni
yet hakimdir. 

Zühd. Hayatın, yani hayatperestliğin panze- 
hiridir. 

Kur'an bu maddeler üzerinde önemle dur-
maktadır. Çünkü bunlar olmadan hayat olmaz. 
Ve Kur'an'ın içinde görüneceği bir topluluk da 
kalmaz. 

İşte Kur'an hayatı ıslah için indiğinden pan
zehir olan İsa'nın (a.s.) hayatının çok safhalan-
na ışık tutmaktadır. 

Hz. İsa'nın (a.s.) ruhu diğer insaniann ruh .. 
lanndan çok daha harikadır. o, Kur'an'ın tabiriy-
le, Cebrail'in veya kutsal ruhun yardımına maz .. 
har olmuştur. Anne karnma ruhun celbi için bir 
yumurta ile bir spenn tıslımı kafi gelirken, Hz .. 
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İsa'nın, (a.s.) ruhuna yalnızca bir yumurta yet
mi§tir. Hem ruh Allah'ın emrinden gelmekle bera
ber, Hz. Adem (a.s.) ve Hz. İsa'nın (a.s.) ruhları 

doğrudan Allah'ın iradesi, emri ve ruhların kanu
niyeti dışında bir tecelli ile olduklarından, ayet-i 
kerimede <<Adem'e ruhumu üfürdüğüm. zaman ona 

secdeye gidin)) dendiği gibi, ((İsa'nın (a.s.) da Al
lah'tan bir ruh olduğu» buyurulmaktadır. 

Bütün varlık Allah'ın kudret kelimesi olduğu 
halde, Hz. İsa (a.s.) daha husus! bir tecelli ile ya
ratıldığından, ayet-i kerimede «İsa İbni Meryem, 
Allah'ın kelimesi ve Ondan bir ruhturı> buyurul
maktadır. 

Bu harikalıktan dolayı, Filistin'de asıldığı za
man ölmedi, başka tarz bir hayata geçti . Ayet-i 
kerimenin ifadesiyle, «Onu öldürmediler, asmadı
Lar da. Fakat onlara benzetilme yapıldı. Onda ih
tüdfa düşenler şüphededirler. Bundan başka daya
nakları yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler. 
Belki Allah onu yanına aldı.>, 

Bu benzetilmeyi, ba§kasının onun yerine öl
dürüldüğü şeklinde yorumlayan müfessirler oldu
ğu gibi, Hıristiyan alemi ile birlikte bir kısım mü
fessirler de, Hz. İsa'nın (a.s.) asıldığı, fakat ölme
diği kanaatindedirler. (1 )  

Ayetin dizilişi bu ikinci manaya kuvvet ve

rir tarzdadır. ((O gerçekten (yakinen) ölmedi. )) 
Yalnız hayat değiştirdi ki, bu hayat tarzıyla ahir 
zamanda Hıristiyanların ba.şına geçip dünyanın 
rengini değiştirecektir. ((O ölmeden önce ehl-i ki
tap ona inanacak» (2) mealindeki ayet ile sahih 
hadisler, onun geleceğini haber vermektedirler. 

(1) Tefsir-i Kebir, Fahreddin-i Razi: Nisa SCırcsi, 157 
(2) Nisa, 159 
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IlZ. HlZIR (A.S.) IHSSASI 

Halk arasında yaygın bir inanç varsa, mutla
ka doğru bir temeli vardır sonradan büyük ölçü
de değişmiş olsa bile. Halkın. Hızır (a.s .) hakkın
daki kanaati de böyledir. Ancak Hızır kıyafetinde 
görünen herkes Hızır değildir. Çünkü zaman za

man veli zatlar da on un yerinde ve makamında 
ortaya çıkabilmektedirlef. Bizzat Hızır'ın (a.s.) 
kendisiyle de görüşmeler olmuştur ve olmaktadır. 
Çünkü her taifenin bir reisi olduğu gib�, Hızır ma
kamında olan velilerin reisi de nebi olan Hızır 
Aleyhisselamdır. 

Kur'an'da Hz. Hızır'ın ismi geçmemektedir. 
Hızır has isim olmayJ.p, bereket ve bolluk mana
sındaki hıdırdan (yeşillik) isim olabilir. Fakat 
Kehf Suresinin sonlarında, ledün ilmine ve İlahi 
rabmete mazhar olduğu ve Hz. Mus a'ya (a.s.) ders 
verdiği anlatılan zatın Hızır ( a.s.) olması kuvvet
li muhtemeldir. Seyyid Kutub, onun isminin anıl
mamasını, kıssada heyecanı arttırma maksadıyla 
izah etmektedir. 

Bununla beraber, Kur'an her çeşit insana hi
· tap ettiği için, Hızır (a.s.) hayatı hakkında şüp
hesi olanıann anlayışlannı ihlal etmemek maksa-
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dıyla, kıssayı kapalı bırakmış olabilir. Ayetlerde o 

zatın Hızır olduğu doğrudan söylenmemekle bir
likte, kıssanm gelişinden, Hızır gibi veya onun 
makamında bir veli olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu makamdaki veliler ledün ilmine ve hususi 
bir rabmete mazhar olurlar. ( 1 )  

Herşey güzeldir, fakat hususi rahmetin ve on
dan gelen ledün ilminin güzelliği bam ba§kadır. 

Allallı kemal ve cemalini rahmet şeklinde gös
terir. Kim o rabmete ayna olursa, Allah büyük bir 
nimet olan hakiki ledün ilmini ona verir. Bu ilim 
kendisine verilen kimse, . herşeyin mahiyetini an
lar. Merkez Efendi gibi, herşeyi kendi merkezinde 
bırakır, rahat eder. 

Bu rahmet Hz. Zekeriya'ya ( a.s. )  tecelli et
miştir. Rivayete göre, kendisi yüz yaşında iken ve 

hanımı da kısır olduğu halde, ona Yahya isminde 
bir oğul hediye edilmiştir. 

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) serapava ve her 
hareketiyle insanlığa bir nimet ve rahmet olduğun
dan, Cenab-ı Hak ona «Biz seni ancak alemiere 
rahmet olarak gönderdik» buyurmuştur. 

İçinde çok manalar barındıran Hızır kıssası,  
edebi tasvir bakımından da çok caziptir. İşte kıs
sanın kısa bir tefsiri : 

<<Zeki ve hareketli bir adam (Musa) , çölde bir 
arayış içindedir. (Hepimiz hayat çölünde öyle de
ğil miyiz?) Sanki kalbine bir ilham gelir : İki de
nizin buluştuğu noktada aradığını bulacak veya 
senelerce yürüyecektir. (İnsan hakikati ararken 
Hızrr gibi bir zatla görüşür. O zat ona vücub ve 

(1) Futuhat-ı Mekkiye, Makam-ı Hızır Bahsi 
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imkan denizlerini gösterir. Böylece hakikati bu� 
lur . Musa da buna mazhar olmuştur.) 

Fakat bu arayış içinde beşeri ihtiyaçlar da 
ortaya çıkmaktadır. İnsan acıkır, unutur. Nite� 
klın Musa iki denizin arasına vardığı zaman balı
ğını unutur. Balık da tuhaf bir şekilde, denizin 
içinde yol alır, gider. Musa iki deniz sınırını 3,§
.tıktan sonra acıkır. Arkadaşına << Yemeğimizi ge
tir)) der. Bu esnada yorgun olduklannı sezerler. 

(Yani nefisleri her ne kadar vüvub alemini gördü 
ise ..de, tam ölmeıniştir. Yine acıkınakta ve yorul
maktadırlar.) 

Arkada§ı taşa yaslandığı zaman ((Ben balığı 
unuttum. Onu bana unutturan, ancak şeytandırı> 
der. (Taş vücub a.Ieıninden kinaye olabilir. Çünkü 
o anda, yani vücub a.ıemine yaklaşıldığı esnada 
nefis kendisinden geçer. Şeytan da bunu ister. 
Onun istemediği §ey, nefsin ölmeden doğru yolda 
yürümesidir.) 

Musa ise bunu istemez. (Demek ki, peygam
berlik mesleğinde nefsi öldürmek yoktur. Yalnız
ca onu doğru yolda istihdam etmek vardir.) 

Ve bir süre beraber olduktan sonra, nefsini 
öldürmüş Hızır'la, peyg�mberlik mesleğinde yürü
yen Musa ayrılırlar. Çünkü makamlan ayndır.>> 
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ASHAB-1 KEHF KISSASI 

Kıssanın girişi 

1.  Mağara ve Rakiın ehlinin, ayetlerimizden 
ibrete şayan bii" ayet olduğunu biliyor musun? 
('I'evhid delilini gösterir. )  Kehf, 9 

2.  Bir grup genç mağaraya sığındıklarında, 
«Ey Rabbimiz, bize Kendi katından bir rahmet 
ver. Bu ayniışımızda bize yol göster» dediler. (Al� 
lah'ın yardımının hükümran olduğunu gösterir.)  
Kehf, 10 

3. Biz uzun seneler onları mağarada uyut� 
tuk. (Ahiretin hakkaniyetini ve dünyanın faniliği� 
ni gösterir.)  Kehf, l l  

4. Sonra onları uyandırdık Neticede hangi 
grubun daha iyi hesap ettiği belli oldu. (Gaybı an� 
cak Allah'ın bildiğini gösterir. )  Kehf, 12 

K ıs sa 

Biz onların haberini sana hakikata uygun bir 
tarzda anlatacağız. Onlar Rablerine inanmış bir 
grup gençtiler. Biz de onları daha doğru bir yola 
götürdük.» Kehf, 13 

Kiyam ettiklerinde kalbierine sebat ve me� 
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tanet verdilc. «Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbi
dir. Ondan başka ilah edinilen hiçbir puttan asla 
medet ummayacağız. Şayet bunu yaparsak, haddi 
aşmış oluruz» dediler. Kehf, 14 

«Kavmimiz Ondan başka ilaJılar edindiler. Ne

den putlan için açık delil bulamıyorlar? (Bütün 

kainatı yaratan) Allah'a karşı iftira edenlerden 
daha zalim kim olabilir?ıı Kehf, 15 

İçlerinden biri dedi ki :  ccBunlan ve putlanm 
bırakırsanız, tek çareniz mağaraya sığ·ınmaktır. 
Allah, rahmetinden bol bol verir. Ve işinizi kolay
laştınr.n 

Güneş doğarken sağ taraflanndan kayar, ba
tarken sollanndan geçer. Onlar mağaranın geniş 
bir yerindedirler. Bu, ayetlerimizden bir ayettir. 
Allah kime hidayet ederse doğru yola gider, kimi 

de saptınrsa o asla ir§ad edici bir rehber bula
maz. 

Aslıab-ı Kehfi uyuduklan halde uyanık zan

nedersin. Biz onlan sağa Sola çeviririz. Köpekleri 

m ağaranın eşiğinde uzanmıştır. Onlara bakarsan 
ür küp kaçarsm ve kalbin korku ile dolar. 

Biz onlRn (harika bir şekilde uyuttuğumuz 
gibi yine harika bir şekilde) uyandirdık. Aralann
da soruştular. Onlardan biri ccNe kadar kaldınız?)) 
dedi. «Bir gün veya. daha az kaldıkn dediler. Di
ğerleri ccRabbiniz, ne kadar kaldığınızı daha iyi 
bilir. Birinizi bu gümüş para ile §ehre gönderin . 
Kimin yemeği daha temiz olduğuna baksın ve on
dan bize nzık getirsin. İyi davransın, kimseye du
rumu sezdirmesin. Eğer onlar sizi görseler, sizi taş
la öldürürler yahut sizi kendi dinlerine çevirirler. 
İşte o zaman hiç kurtulamazsınız» dediler. 

Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyamet 
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hakkında hiçbir şüphe bulunmadığını bilmeleri 
için, insanları, onların durumundan haberdar et
tik. Bunun üzerine, aralannda onlann durumunu 
tartıştılar. «Üzerlerine bir bina yapınızn dediler. 

Allah onlann durumunu daha iyi bilir. Duruma 

hakim olanlar ise ((Üzerlerine mescit edineceğizıı 

dediler. 

ccOnlar üçtür, dördüncüleri köpekleridirn di-
yecekler. 

ccBeştirler, altıncıları köpekleridir)) diyecekler. 

Bunlar, gayba taş atmak kabilindendir. 

((Yedidirler, şekinzincileri köpekleridirn de di-

yecekler. 
De ki: c<Rabbim onlann sayısını daha iyi bi

lir. Bunu çok az kişi bilir.)) Bu hususta (kitap ehli 

l)Ie) ancak zahiri bir şekilde tartı ş ve hiç kimse
den de bir§ey sorma. 

Kıssanın ne makamda zikredildiği 

Kur'an-ı Keri.me iyice dikkat edenler gorur
ler ki, Kur'an kainatı açıklamakta, herşeye bir 

mana vermektedir. Neyin ne olduğunu bize izah 

etmektedir. 
Bu açıklamalar içinde, kainatın ve içindeki 

herşeyin bir hikmet, bir fayda için yaratıldığı ve 

karşılığında şükrü gerektirdiğini bildinnektedir. 
İşte, bu manaya işaret için kendi özeti ve baş

langıcı olan Fatiha'nın başında hamdie başlar. 

Kur'an'ın ne için indiğini en başta bildirir ve mad

di bir Kur'an olan kainatın ne demek istediğini. 
beyan eder. 

KAinat bütün olarak bir nimet olduğu gibi, 
içinde de dört büyük nimet vardır: 
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( 1) İlk yaratılış. 

(2) İlk hayat. 

(3) İkinci yaratılı§. 

(4) İkinci hayat. 

İşte, Kur'an bu büyük nimete ve içindeki dört 
ayrı nirnete işaret için Fatiha ve diğer dört ayn 
süreye Besınele ile başlar. (1) 

Fatiha'da bütün nimetiere karşı külli bir 
hamd dile getirilir. En'am SUresinde ilk yaratılışa 
hamd edilir. Zira bu surenin başında kainatın ve 
insanın ilk yaratılışından söz edilmektedir� 

Hamdie başlayan üçüncü süre, Kehf Suresi
dir. Kehf kıssasında dünya hayatının mahiyeti an
latılır. Kıssa şöyle der: «Dünya fanidir. Ölüm hak
tır. Siz de kabir mağarasında yatıp sonra dirilti
leceksiniz. Ahiret için dünyayı feda edenler, so
nunda haklı çıkarlar. Allah nzası için küfürden 
kaçanlar, dünya nimetlerini terk edenler, mağara 
gibi yerlerin de kendileri için bir Cennet köşesi ha
line geldiğini görürler.» 

Hamdie başlayan dördüncü sure olan Sebe Su
resinde, ikinci yaratılışın delilleri gösterilir. 

Fatır Süresi, hamdie başlayan dördüncü sure
dir. İkinci hayatı, Cennet hayatının mahiyetini 
anlatır. İÇinde çokça zıtlardan söz edilmesi göste,
rir ki, ahirette zıtlar birbirinden aynlacak; iyi
likler Cennet, kötülükler de Cehennem olarak or
taya çıkacaktır. 

(1) İşaratul-İcaz Fatiha kısmı 
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Kehf Suresi 

Sahih bir hadiste denilmiştir ki, Kim Cuma 
günü Kehf Suresinin baş tarafını okursa, Deccal 
fitnesinden kurtulur. Çünkü Deccal, insanı dün
yaperest yapar. Halbuki K.ehf Suresi ve kıssa.sı, 
dünyanın faniliğini ve mahiyetini anlatır. Ahire
tin geleceğini isbat eder. Delili: Aslıab-ı Kehfin di
rilişi. Bir başka delil de, bitkilerin ölüm ve diri
lişleridir ki, bu kıssadan önceki ayette şöyle zik
redilmiştir : «Biz si.zi imtihan etmek için, yeryüzü
nü bitkilerle süsledik.ıı 

Bizatihi dünyanın yaratılışı ahirete delil ol
duğu halde, bazan ona perde olur. Onun süsleri 
insanı oyalar ve ahireti unutturur. 

Kıssanın konusu 

Kur'an kıssalannın bir özelliği, tek bir konu
yu takip etmemeleridir. Kıssalar, bir konu etra
fında yüzlerce meseleyi dile getirirler. Yan konu
lar ana konuyu süsler ve ona haşmet verirler. İş
te, Aslıab-ı Kehfin mağaraya sığınınası anlatılır
ken, şu konular işlenrnektedir: 

( 1 )  Tevhid ve Tevhidin hakkaniyeti. 
(2) Ahiretin tasdiki, ve dünyanın ffmiliği. 
(3) İlahi yardımın her zaman hükümran ol

duğu. 
( 4) Gaybı ancak Allah bilir, prensi. bi. F.J kıs

samn girişinde bu dört temel konu vurgulandı. 

Kıssanın takdim şelcli 

Kur'an'ın ifade üstünlüklerinden biri, önce 

F 7 97 



kıssanın bütün sahnelerini bir-iki cümle içinde 
takdim edip sonra ta.fsilatına geçmesidir. Bunun 
birkaç faydası vardır ki, son asırda güzel yazma

nın anahtarları olarak tesbit edilmiştir. Keza film
lerde önce ana sahneler parça parça gösterilir. Son
ra esas salınelere geçilir. Halbuki Kur'an'ın in
diği tarihte ne yazı tekniği geli§mişti, ne de .film 
sanatı vardı. 

Bu tekniğin faydalarından birkaçı: 

(1) Anlatılacak kıssanın zihinde tutulması 
ve anlaşılması için bir kolaylıktır. 

(2) Kıssada esas gayeyi ve ana konuları baş
ta bildirmek, kıssanın kendisini o konuya delil 
yapmaktır. Mesela, bu kıssada saydığımız gibi, dört 
temel konu vardır ve kıssanın girişinde her biri bir 
ayette ifade edilmiştir. 

Bu teknik bütün Kur'an kıssalannda konula

rın önemine göre kullanılmıştır. Mesela, Yusuf 
kıssasındaki esas konu, insan hayatının en ince 

teferruatında dahi kaderin asıl olduğunu bildir
mek ve Yusuf'un (a.s.) hayatı gibi ayrıntıların 
ancak vahiy ve gaybi ihbarla bilinebileceğini gös
termektir. İşte, kıssanın başında onun va.hiyle an
latıldığı ifade edildiği gibi, yine kıssaya rüya ile 
başlanması, kaderin hükümranlığını gösterir. Ay
rıca, o rüya içinde manen kıssada geçen bütün 
maceralar özetle mevcuttur. Kıssanın nihai mesa
jı ise, tesellidir. Ki rüyalar hem tesellidirler, hem 
de kaderi isbat eder. 

Keza, Taha Suresinde geçen Hz. Musa kıssası
nın gayesi, Musa'nın (a.s.) nasıl vahye muhatap 
olduğunu anlatmaktır. Ve Kur'an'ın vahly oldu-
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ğuna dair bir delil olarak zikredilmiştir. Bunun 

için, kıssanın hemen başında şu mealdeki ayet-i 
kerime geçmektedir : 

«Hani Musa bir ateş gördü ve ailesine «Bek
leyin,» dedi, 'Bir ateş görd.üm. Umulur ki, ondan 

size bir parça getiririm veya onda bir hidayet bu

lurum.'» 
Dikkat edilirse, bu ayet kıssayı manen özet

lemektedir. Konusunu bildirmekte, böyle bir ate
şin, işi nerelere dayandıracağını hayal meyal gös
termektedir. 

Aynı kıssanın anlatıldığı Kasas Süresinde ko
nu, mazlumların zalimlerden kurtulması olduğun
dan, o kıssaya şu ayetle başlanmıştır : 

<<Firavun bölücülük yapıp bir taifeyi eziyor
du. Kadınlannı yaşatıyor, erkek çocuklarını kesi

yordu. Gerçekten o, bozgunculardandır. Fakat Biz 

yeryüzünde ezilenlere ihsan etmek, onları önder 
yapmak ve varis kılmak istiyorduk.» 

Diğer s tirelerde de anlatılan bu kıssanın ana 
gayesi, peygamberler zinciri içinele Peygamber 
Efendimizin (a.s.m.) peygamberliğine delil yap

maktır. 

Kıssanın kapalı oluşu 
Görüldüğü gibi, bütün Kur'an kıssalarında 

bir kapalılık vardır. İsim, yer, tarih yok gibidir. 

Olay kısmı da hayli kapalı ve özet olarak veril
mektedir. Habil ve Kabil kıssasında bunun bir

kaç hikmetine temas etmeye çalışmıştık. Burada 
da deriz ki : 

Kur'an, irşad için inmiştir. Vazifesi, ders ver

mek, hakkı göstermektir. Çeşitli ve hatta birbirine 
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zıt tarihi bilgilerin gerçekliği hakkında şüphesi 
olanlan karşısına alıp, onlara tarih dersi vermek 
istemez. Çünkü böyle birşey, inandırma kaideleri
ne ters düşer. Kaide ise yaratılış demektir. Kur'an 
ise, herşeyiyle fıtridir, yaratılışa uygundur. 

«Kur'an açık delillerle tarihi teferruatı ber
raklaştırabilirdi. Neden yapmamış?ıı denilirse , ce
vabımız şu olur : Yapsaydı, imtihan ve teklif sır
rına zıt olurdu. Herkes mecburen L.'1anırdı. İyinin 
kötüden farkı kalmazdı. 

İkinci olarak, tarihe gerçekten açıklık getir
mek mümkün ise de, insanların anlayış tarzları 
değişik olduğundan ye seviyeleri birbirinden uzak 
bulunduğundan, onlara tanı olarak gerçeği gös
tennek mümkün olmazdı. 

İşte, gerek bu hikmet için, g
_
erekse konuyu 

basit ve ferdi bir olaydan umuınlliğe çıkarmak 
maksadıyla, Kur'an kıssalarında isim, resim, yer 
ve tarih verilmemiştir. Böylece herkes her za
man, tarih bilgisi ve anlayışı ölçüsünde dersini 
ve ibretini alır, irşad olur, ıslah olur. Kur'an in
sanları irşa.d için inmiştir. Tarih ise, insan n�v'i
nin zaman içinde gerçeğe doğru telcamülünün hi
kayesidir. 

Kehf kıssasında tasvirin harikalığı 

Birinci sahne: 

«Bir grup inanmış gen.ç . . . İmanları gittikçe 
artıyor. Bu iman , onlara son derece büyük bir 
güç veriyor. Herşeyi yaratan ve idare eden bir Al� 
lah'a inanarak, onunla bütün bir topluluğa mey
dan okuyorlar. Onlar kavimlerinden ayrılıp, ka
vimleri nazarında «tuhafı> göründükleri gibi, top-
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lulukları da putlara tapma garabeti içindedir. 
Gençler meşveret ediyorlar. Tek çareleri, bir ma
ğaraya sığınmaktır. Böylece kavimlerini terk edi
yorlar ve son çareye başvurup Allah'a dua ediyor
lar. Sonra da uyuyorlar. 

Mağara kuzeye dönüktür. Güneş sağında doğ
makta, solunda batmaktadır. Onlar mağarada ge
nişçe bir çukurun içindedirler. Dışarıdan bakan 
biri onları ' uyanık zannetmektedir. Halbuki onlar 
uykudadır. Sağa sola dönerler. Köpekleri eşikte 
uyumaktadır. Onları gören, ürküp kaçar.)) 

Dikkat edilirse, bu sahne harikuladeliklerle 
doludur. Gençler, bir yönüyle toplumları, sığın
dıkları mağara, uyumalan, hareketleri, köpekle
ri . . .  herşey harikuladedir. öyle ki, onları gören bi
risi korkup kaçacaktır. 

İkinci sahne: 

<ıSonra uyandırıldılar. Aralarında soruştular. 
<CNe kadar yattık?ı> Bir gün veya yanın gün. Bel
li değil. Ancak Allah bilir. Acıktılar. İçlerinden bi
rini gönderdiler. Gidip kimseye fark ettinneden 
temiz bir yerden yiyecek getirmesini istediler. Çün
kü insanlar fark ederlerse ya öldürürlerili veya 
dinlerine döndürürlerdi. O zaman artık kurtula
mazlardı. 

Bu ikinci sahnede insanın özel hayatında ko
nular işlenmiştir: uyanmak, bilmemek, acıkmak, 
temizlik, korku gibi. ıı 

Üçüncü sahne: 

<ıVe böylece, insanlar onların farkına vardı-
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lar. Anladılar ki, haşir ve Allah'ın vaadi haktır. 
Onlar hakkında ihtilafa düştüler. Kimisi <<Ev ya� 
palım» dedi, kimi de «mescit.)) 

Zaman geçtikten sonra bazıları «Onlar üçtür, 
dördüncüleri köpekleridir>> diyecek. Kimileri de 
({Beştir, altıncılan köpekleridir» diyecek. Gayba 
taş atacaklar. (Demek ki, bunların sözü gerçek de� 
ğildir. ) Bazı insanlar da ccYedidir, sekizincileri 
köpekleridir.n diyecek. (Demek, bu gerçektir. )  Al� 
lah Habibine buyurur ki, ccSen de: Rabbim onla
rın sayısını daha iyi bilir. Onlar hakkında kimsey
le çok tartışma ve onları kimseden sorma.ı> 

Bu sahnede sosyal konular işlenmektedir: di
riliş, Tevhid, ihtilaf, rnabed yapma, hurafeler, mü
nakaşa, gaybı Allah'a bırakıı>; bilmeyenlerden sor
marna. 

Bütün bunlar birer kanundur. Kimisi menfi, 
kimisi müsbet: İnanmak ve inanmamak, münaka� 

şa etmek ve etmemek gibi. Bunlar sosyal hayatın, 
toplumun temel özellikleridir. İnsan nefsi itiba
rıyla iyilikler yapmaya ve kötülükler işlerneye ka
buliyetli olduğu gibi, toplum olarak da böyledir. 
Şu halde, insanlık Allah'a inanmalı, gaybı Allah'a. 
bırakrnalı, hurafeler ve batıl mabedler edinmeme
lL 

Bu kıssanın üç ayrı sahne olarak takdim edil
lTIE)Si ve sahnede, akıcı bir tarzda harikalıkları, şah
si kanunları ve toplumsal kanunlan vurgulaması 
cidden, güzel bir belağat nüktesidir. 
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ZÜLKARNEYN KISSASI 

Kıssarrıın meali: 

Senden Zülkameyn'i soruyor lar. De ki : «On
dan ibret almaya yarayacak şeyleri (zikri) size 
okuyacağım.» 

Gerçekten Biz Zülkameyn'i yeryüzünde ikti
dar sahibi yaptık ve onu (gayesine ulaşması için) 
istediği herşeyden bir vasıta (silah, ordu, iktidar) 
verdik. 

O da bir yol tuttu. 
Nihayet, güneşin battığı yere vardığı zaman, 

güneşi (sanki) siyah çamurlu bir çeşmede batı

yer buldu. Bir de onun yanında bir kavim buldu. 
Biz ona şöyle dedik: <cEy Züllmrneyn, (zalimlere) 
ya azab edersin, veya haklarında güzel bir nıua.
mele yaparsın.» 

Zülkameyn dedi : «Kim zulmederse, muhakkak 
ona azab edeceğiz. Sonra Rabbine döndürülür de, 
Allah onu görülmedik bir azabla cezalandırır. Am
ma her kim de iman edip salih bir amel işlerse, 
ona da mükafat olarak en güzel akıbet vardır. Ve 
ona emirlerimizden kolayını söyleyeceğiz. >> 

Yine Zülkameyn bir yol tuttu. 
Nihayet güneşin doğduğu yere vardığı zaman, 
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onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki, o 
kavme, kendilerini güneşten koruyacak bir siper 
(elbise, bannak) kılniadık. 

İşte Zülkameyn'in kudret ve saltanatı böyle 
idi. Onun yanında neler vardı ki, Biz onların ta
mamını ilmirnizle lmşatnııştık. 

Sonra da (Kuzeye doğru) bir yol tuttu. 
Nihayet iki dağ arasına vardığı zaman, bu 

dağlarm önünde bir kavim buldu ki, söz anlama
yacak durumda idiler. 

Bunlar şöyle dediler: HEy Zülkameyn, Ye'cüc 
ve Me'cüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için , 

bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla 
sana bir vergi versek?» 

Zülkameyn dedi : HRabbirnin beni içinde bu
lwıdurduğu iktidar daha hayırlıdır. Haydi, bedeni 
kuvvetinizle bana yardım edin ki, sizinle onların 
arasına bir set yapayım. Bana demir pikleri geti
rin. (Dağlann) tam iki ucu denkleştiği vakit kö
rü.kleyin.ıı dedi. 

:ç>emiri ateş haline getirdiği zaman da ((Ge
tirin bana, üzerine erimiş bakır dökeyimıı dedi. 

Artık o sedeli ne aşabildiller, ne delebildiler. 

Zülkameyn dedi : ccBu sed, Rabbirnden bir 
rahrnettir. Rabbimin vaadi geldiği (Kıyamet vak
ti yaklaştığı) zaman onu düm düz yapacaktır. 
Rabbirnin vaadi şübhesiz haktır.» 

Kıssanın nüzul sebebi: 

Rivayete göre, Mekkeli bir rnüşrik İran'a gi
dip, İran padişahlan hakkında bazı destanları 
dinlernişti. Sonra ardan üç soru hazırlamak üzere 
Medine'ye Yahudilerin yanına gitti. Mekke'ye dö-
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nüp Peygamberimize ( a.s.m.) Aslıab-ı Kehf, ruh 
ve Zülkarneyni sordu. Aynı esnada «Ben geçmiş
Ierin destanlarını ondan daha iyi bilirim» diye 
münakaşalara girdi. Bunun üz;erine Aslıab-ı Kehf, 
ruh ve Zülkarneyn hakkında gecikmeli olarak on 
beş ayet indi. Gecikmenin sebebi, Kehf Suresi 23.  
ve 24. ayetlerin işaret ettiği gibi, Resul-i Ekremin 
(a.s.m.) <<İİışaallah» demeden, <<Yarın gelip ceva

bınızı alın» demesi idi. 

Kıssanın takdim şe/di: 

Kıssanın «Senden Zülkarneyn'i soruyorlar. 
De ki: 'Ondan ibret almaya yarayacak şeyleri size 
okuyacağım)) mealindeki ayetle başlaması üç ına

naya işaret eder: 

1. Bu ifadelerle kıssanın gayesi ve konusu 
bildirilir. Ayet der ki: Kıssaları bilmek ınaharet 
değildir. Esas olan, onlardaki ibret derslerini al
maktır. Siz, ey kafirler, her ne kadar geçmiş des
tanlan bilseniz de, bu bilginin, ateşsiz odun yı
ğınlarından farkı yoktur. Çevresini aydınlatmaz. 

2. Kur'an bir zikirdir, bir tilavettir. Kuru bir 

tahkiye değildir. Sevap niyetiyle okunur. 

3. Bu gibi gaybi malumat ancak vahiyle bi
linir. Çünkü okumak, okunan şeyin başka bir yer
den geldiğini gösterir. 

Kıssanın hangi makamda zikredildiği: 

Kur'an her ne kadar peyder pey Ashabın ih
tiyaçlarına ve sorulara göre gelmişse de, dizilişin
de sadece onlara bakınaz. Ayetler değişik mana.Iarı 
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ifade için değişik yerlere yerleştirilmiştir. Nite
kim Ashab-ı Kehf, ruh ve Zülkarneyn hakkındaki 
ayetler beraberce geldikleri halde, ruh İsra Süre
sinde, diğer iki konu da Kehf Sılresinin değişik 
yerlerindedir. 

Kehf Suresi dünya hayatının mahiyetini açık
lar. Bu gaye, içindeki bütün ayetlerde görünebi
lir. İşte bu kıssada, dünya hayatının çok yönleri 
ve birçok içtimai kanun bizlere ders verilmektedir:  

ı .  İnsanlık maddi ve manevi liderlerle vah
şetten ve zulümden kurtulmuştur. Zülkarneyn 
maddeten ve manen bir · liderdir. Madde ve ma.
nayı elde eden liderlerin piridir. Onun için, sosyal 
hayattaki bu kanuna, nümune olarak o gösteril
miştir. 

2. Kıssada Ye'cüc ve Me'cüc, yani bozguncu
luk, diğer bir tabirle vahşet kanununa dikkat çe
kilmiştir. 

3. Savunma kanunu :  Set, demir, silah, kitap, 
din, lider . . .  

İşte bu kıssa. bize der ki : Bu kanunlar içinde 
yoğrulan dünya hayatı, bir Kıyametle zelzeleye 
maruz kalacaktır. Bunun sebebi, bir bakıma, li
dersizlik, dolayısıyla vahşettir. Kıssanın sonunda 
Kıyametten bahsedilmesi buna işaret eder. 

Kıssanın Hz. Hızır kıssasından sonra zikredil
mesi, Zülkarneyn'in Hızır'dan (a.s.) ders aldığı yo� 
lundaki rivayetin bir delilidir. Belki o rivayet bu 
işaretin tefsiridir. 
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Kıss.anın tarihz yönü: 

Başta denildiği gibi, Kur'an sadece anlatmış 
olmak için tarihi zikretmez. Kur'an'da fuzuli söz 
yoktur. Kanun vasjında olaylar vardır. Bunun 
için, kıssada isim, yer ve zaman yoktur. Bu, belki 
de anlatılan konunun kanunluğuna işaret için
dir. 

Bununla beraber, tarihçileri de mahrum bı
rakmaz. Onlara da bazı işaretler verir. İşte, ayet-i 
kerimenin işaretinden ve Hz. İbrahim'in (a.s. ) 
Filistin'den Mekke'ye gitmesinden anlaşılır ki, 
Zülkarneyn, Yemen padişahlarından veli bir in
sandır. Hz. İbrahim (a.s.) zamanmda yaşamıştır. 
Cenab-ı Hak ona hakimiyet sebeplerini hazırla
ıruştır. 

Nitelüm Zülkarneyn Afrika'yı, Hindistan'ı ve 
Çin'i fethetmiştir. İlk karşılaştığı kavim, yamyaın 
ve barbar kabilelerini andırıyor. «Zülkarneyn gü
neşin battığı yere vardığı zaman, güneşi sanki si
yah bir çamura batıyar buldun mealindeki ayet 
işaret eder ki : Zillkameyn'in batıya doğru seya
hatı havanın çok sıcak olduğu bir zamana rastıa
mıştır. Öyle bir yere gelmiştir ki, önünde bir ba
taklık vardır ve güneş bataklığın ufkunda gurub 
etmektedir. Demek bu ayetlerin işaretinden anla
şıldığına göre, Zülkameyn bütün Afrika kıt'asmı 
istila edip Atlas Okyanusuna kadar ulaşmıştır. 

Zülkarneyn'in doğuya doğru gittiğinde kar

şılaştığı ikinci kavmin, Hindistan'da elbise d::ı.hi 
giymeyecek bir vahşet içinde yaşayan iptidai ka
vimler olması kuvvetle muhtemeldir. 

Üçüncü karşılaçtığı kavim ise, dilleri anlaşıl-
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maz olan Çinliler olabilir ki, Moğol ve Mançurlann 
devamlı hücum ve istilasına maruz idiler. 

Kıssada seddin üzerine demir dökülmesinden 

veya demir şebekelerin eritmiş bakırla sedde dikil
mesinden söz edilmektedir. ccŞimdi dünya üze

rinde böyle bir set var ını?» diye sorulursa, Be

diüzzaman'ın beyanına (1)  dayanarak deriz ki: 
Zülkarneyn'in yaptığı set, eski Çin seddidir. Şim

diki set ise, Hunlar zamanında o set üzerine inşa 

edilmiştir. Kıssada sözü edilen demire gelince, ya 
sökülmüştür veya zamanla oksitlenmi§ olabilir. 
Gaybı ancak Allah bilir. 

'(1) Mukakeınat, 4, mesele 
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İBRAHİ.l\1 (Aleyhisselam) 

Hz. İbrahim'in (a.s.) hayat hikayesi, dinin, in
sanlığın, hatta yaratılışın hikayesidir. o yüce pey
gamber, yaratılış ağacının ilk mülcemmel ıneyve
sidir. 

Hz. Adem'in (a.s.) misyonu beşeri vahşetten 
kurtarmaktı. Hz. Nuh da (ıa.s.) insanlığı şirkten 
kurtarınakla vazifeliycli. Her iki misyanun da en 
mükemmel manada tahakkuku, Hz. İbrahim'le 
(a.s.) gerçekleşmiştir. O, her yönüyle yeni bir çağ· 
başlatmıştır. 

Kur'an üç farklı zinciıi anlatır : Hz. Adem'le 
(a.s.) başlayan zincir:  Hz. Nuh'un (a.s.) başlat

tığı zincir -ki Salih (a.s . )  ve Hud (a.s.) Pey
gamberler de onun metoduyla ve yalnız Tevhidle 
meşgul olmuşlardır- ve Hz. İbrahim'in (a.s.) zin
ciri. Bu zincirde dini sosyal hayat ve münasebet
ler vardır. 

«İşte onZ.ar, Allah'ın lccndilerfne nimet verdi
ği peygamberlerden A.dem'in zürriyetinden, Nuh 
ile beraber gerniye bindirdilcleriınizrlen, İbrahim ile 
İsrail'in zürriyetinden, hidayet edip mümtaz lcıldı
ğımız kimselerdir. Onlar Rahm,'ln'ın ayetleTi okun
duğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlarcZı.ıı 
(1)  

(1) Meryem Sfıresi, 58 
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İbrahim her ne kadar üçüncü zincirin başı ise 
de, onun hayatı, hakiki din ve kainatın yaratılış 
hikayesinin hakikatını aksettirir. Hatta İslamiyet 
benzerlik yönünden onun dininin devamıdır. Her 
iki dindeki prensipierin uygunluğu Kur'an'da şöy
le anlatılır : 

«Sonra sana vahyettik ki, dos doğru olarak İb
rahim'in milletine (açtığı sosyal ve dini prensip-
lere) uyasın.» (Nahl, 123) 

«İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlarla bu 

peygamber ve ona iman edenlerdir.» (Al-i im
ran, 68) 

Hz. İbrahim'in (a.s.) hayat hikayesi, yaratılı
şın hikayesidir. 

Cenab-ı Hak kainatı ve içindeki herşeyi tek 
bir emirle yaratabilir. Fakat Hakim isminin gere
ğini göstermek için, tedric kanununu kainata 
koymuştur. Eşyayı safha safha yapıp, her safhayı 
ayrı bir manaya ayna kılmıştır. Kur'an-ı Kerim 
bu safhalıarı şöyle anlatır: 

eellerşeyden pak olan Rabbinin ismini takdis 
et. O Allah ki, yarattı ve düzenledi. Programıadı 

ve yol gösterdi. Ve otlakları çıkardı. Sonra da on
ları siyah bir sele çevirdi. Biz sana Kur'an'ı oku

taeağız ve sen onu unutnıayacalcsın. Allah'ın di
lediği hariç. Çünkü O hem aşikarı, heı11�, de gizliyi 
bilir. Biz sana onda kolaylığı müyesser ederiz. O 
lu'blde, faydası olsa da, olmasa da, öğüt ve nasihat 
ver. Rabbinderi korkan, öğüdü kabul eder. Bed
baht olan da ondan kaçınır. O, büyük ateşe gire;.. 

cek. Sonra orada ne ölür, ne dirilir. Nefsini temiz

leyen felah bulunmuştur: Rabbinin ismini zikredip 
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·namaz kılan. Fakat siz dünya hayatını tercih edi

yorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve devam

lıdır. Bu, ilk suhuflarda yazılıdır: ibrahirn ve Mu

sa'nın sayfalarında.» (Alak Suresi tamimi) mea
lindeki ayetıerin sırnyla, kainat Ezeli Kudretten 

tecelli eden bir enerji olarak yaratılmış ve o ener

ji atomlar olarak düzenlenmiştir. O atmnlara belli 

bir program verilmiş, yıldızlar yaratılmış ve hep
sine o programa göre yol gösterilmiştir. Dünyamız 
da bu programa dahildir. Dünya soğ·uduktan son
ııa, yine o İlahi program (takdir) ve hidayet (yol 
gösterme') gereğince, DNA denilen hayat çekirdek
leri teşkil edilmiş ve canlılar geliştirilmiştir. Bü
yük otlaklar yetiştirilmiştir. Cenab-ı Hak kudre
tiyle bu otlaklan kara bir sele, yani kömüre, ve 
«siyah sel suyuna,» yani petrol sellerine çevirmiş; 
insanlığın hizmetine sunmuşur. 

Burada iki nimet yönü vardır. Biri, o dev me
ralar öyle kalsaydılar, çıkardıklan fazla oksijenle 
ilk insanlar yaşamayacak idiler. Diğeri de, o me
ralar kömür ve petrole dönüşmeseydi, son asırlar

daki insanlar büyük mahrumiyetler çekeceklerdi. 

Herşey hazırlandıktan sonra insan yaratılmış

tır. Ayrı bir safha ve ayrı bir ayna. Bilhassa bu

rada çok değerli safhalar vardır. En mana.lı safha, 
insanın vahye mazhar olduğu devredir. İlahi ira
denin herşeyde hükümran olduğunun, Allah'ın giz
liyi de, �.şikarı da bildiğinin anlaşıldığı, gerçek 
Tevhid fikrinin kavrandığJ devirdir. Bu devrede 
insanlar iyi ve kötüyü, cennet ve cehennemi, dü.n
yalık ve ahiretıiği bilmektedirler. Ki bilenler kur
tulmuş, bilmeyenler ve dünyayı esas alanlar kay
betmiştir. Peygamber Efendimizden (a.s.m.) önce 
insanlık sayfasmın en önemli ve dinin sosyal ha-
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yata geçtiği, manaların berrak bir şekilde tezahür 
ettiği dönem, Hz. İbrahiın ve Hz. Musa'nın döne
midir. İşte A'la Sftresi, tekamül eden yaratılış sil
silesini anlatırken, bu silsilenin en olgun iki mey
vesini gösteriyor : İbrahim ve Musa . . .  

HZ. iBRAHİM ( A.S.) İLK MÜSLÜMANDIR. 

SOSYAL HAYATTA MUAMELATA MEMUR EDİL
MİŞ İLK PEYGAMBERDİR 

«Onun Rabbi ona Müslüman ol dedi. O da 
dedi ki: Rabbül-alemin için Müslüman oldum.» 
(Bakara 131)  

Hz. Musa ve Hz. İbrahim, sosyal hayat pey
gamberi olmakla beraber yukarıdaki sürenin işa
ret ettiği gibi, vahiy ve Tevhid teferruatiyle an
cak onlarda anlaşılmış ve delillendirilmiştir. On
lar Firavun ve Nemrut'a karşı Allah'ın varlığını, 

birliğini, sıfatıarını isbat ettiler. Daha önceki pey
gamberler de ise, Allah'ın varlığı ve birliği bildi
rilmekle beraber, mücerret düşünceler, deliller, 
tavsifler yoktu. Demek o zamanlar beşer zihni 
mücerret şeyleri aniayacak kadar inkişaf etmemiş
tL Bu nükte, Hz. İbrahim'den önce gelen peygam
berlerin hayat kıssalarında görünmektedir.. On
lar genellikle Allah'ın birliği esası üzerinde dur
dukları halde, yine de az tabi bulmuşlardır. On
larda ahiret fikri ele kapahdır. Bunun hikmeti 
Sözler'de sual ve cevap şeklinde şöyle jzah edilir: 

((Enbiya-yı saJise (geçmiş peygamberler) niçin 
ha�r-i cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir 
derece mücmel bırakmışla:r? Kur'an gibi tafsilat 
vermemişler? Sonra ümmetierinden bir kısmı ile
ride o mücmel olan erkanı, inkara kadar gitmişler? 
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Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla ha
kiki kemal bulunur. Niçin ehl-i hakikat bazısında 
çok ileri ve bir kısmında çok gerl kalmışlar? Hal
buki, bütün esmanın mertebe-i azamlarının maz
harı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ek
rem Aleyhissaliltü Vesselam ve bütün kütüp-ü 
ınukaddesenin reis-i enveri olan Kur'an-ı Hakim, 
bütün erkan-ı imaniyeyi vazılı bir surette, pek 
ciddi bir ifade ile kasdi bir tarzda tafsil etmişler
dir? 

((Evet, çünkü hakikatta hakiki kemal-i eteının 
öyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki, insan 
çenct&n (gerçi) bütün esmaya mazhar ve bütün 
kemalata müstaiddir. Lakin, iktidarı cüz'i, ihtiya
ri cüz''i, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit ol
duğu halde, binler perdeler, berzahlar içinde ha
kikati taharri eder. Onun için, hakikatin keşfinde 
ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. 
Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler baş
ka başka oluyor. Bazıların kabiliyeti, bazı erkan-ı 
imaniyenin inkişafına ınenşe olam,ıyor. 

«Nasıl bir gece adamı ki, hiç güneşi görme
miş. Yalnız kamer ayinesinde bir gölgesini görü
yor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli ca
zibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim 
olup taklit ediyor. Öyle de, veraset-i Ahmediye 
(a.s.m.) ile Kadir ve Muhyi gibi isirolerin merte
be-i uzmasına yetişmeyen, haşr-i azaını ve kıya
met-i kübrayı taklidi olarak kabul eder. 'Akli bir 
mesele değildir' der. Çünkü hakikat-ı haşir ve kı
yamet, ism-i azaının ve bazı esmanın derece-i aza
mının mazhandır. Kimin nazarı oraya çıkınazsa 
taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse, haşir 
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ve kıyameti, gece gündüz, kış ve bahar derecesin· 
de kolay görür, itimi'nan-ı kalb ile kabul eder. 

İşte §U sırdandır ki, ha§ir ve kıyameti en 
azam mertebede, en ekmel tafsilatla Kur'an zik
rediyor. Ve ism-i azarnın mazharı olan Peygambe
rimiz Aleyhissalatü Vesselam ders veriyor. Ve eski 
pey�amberler ise, hikmet-i iqadın iktizasıyla bir 
derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetierine 
haşri, en azam bir derecede en geniş bir tafsilatla 
ders vermemişler.» 

Gerek Tevhid, yani İliiki iradenin ve kudretin 
herşeyde hükümranlığı, gerekse ahiret akidesi ilk 
olarak en mükemmel şekilde Hz. İbrahirm..'de gö
rünmüştür. Misal: 

((İbrahim babası .Azer'e, 'Putları tanrı mı edi
niyorsun? Ben seni ve kavmimi ap açık bir sapık
lıkta görüyorum' dedi. 

((Kuvvetle iman edenlerden olması icin İbra-- � 
him'e göklerin ve yerin melektitunu gösterdik. 

((Onun üzerine gece olduğunda, bir yıldız gör-· 
dü. 'Rabbim budur' dedi. Yıldız batınca İbrahim, 
'Ben hatanları sevmem' dedi. 

<<Ayın yükselmekte olduğunu görünce, 'Rab
bim budur' dedi. Ay batınca, 'Eğer Rabbim hidayet 
etmezse, ben dalalete düşen kavimden olurum' de
di. 

«Güneşin doğmakta olduğunu gördüğü za
man, 'İşte Rabbim budur, bu onlardan daha bü
yüktür' dedi. Güneş de batınca İbrahim 'Ey kav
mim, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden ,uza
ğım ! Ben :yüzümü, gökleri ve yeri Yaratana, hakka 
yakın ve batıldan uzak olarak yönelttimı. Ve ben 
müşriklerden değilim' dedi. 
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«Kavmi ona hüccet getirmeye kalktı. İbrallim, 
'Benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsu
nuz? Halbuki O, beni doğru yola iletmiştir. Ona eş 
yaptığınız şeylerden korkmam. Rabbimin istediği 
.şeyden başkası olmaz. Rabbim herşeyi ilmiyle iha

ta etmiştir. Bunu düşünüp öğüt almaz mJ.sınız? Si
zin şirk koştuğunuz şeylerden nasıl korkanz? Hal
buki siz elinizde delil ve bürhan olmadığı halde, 
Allah'a şirk koşmaktan korkmuyorsunuz. İki züm
reden emin olmaya daha haklı olan;- hangimizdir? 
Eğer biliyorsanız söyleyiniz . Emin olmak, iman 
edip imanlarını zulüm ile karıştırmayanlar için
dir. Hidayete erenler de onlardır' dedi. 

«Bunlar, İbrahim'e, kavmine karşı verdi ğimiz 
hüccetimizdir. Dile-diğimizi derece derece yüksel

tiriz. Muhakkak, Rabbi:rı hakim ve alimdir_n 
(En'am, 74-83) 

Ahiret inancına misal: 

ccİbrahim ile, Allah'ın kendisine mülk (il\ti
dar) verdiği kimse (Nemrut) Rabbi hakkındaki 
mücadelesini haber alınadın mı? İbrahim 'Rabbim 
diriltir ve öldürür' dediğinde o, 'Ben de diriltir ve 
öldürürüm' dedi. İbrahim 'Allah güneşi doğudan 
doğurur, sen de ona batıdan doğdur' dedi. Ve ka
fir şaşırıp kaldı. Allah zalim olan kavmi hidayet 
etmez. (Bakara, 257) 

Bu ayette, Hz. İbrahim güneşin doğuşuyla ha
yıatı, batışıyla da ölümü dile getinniştir. 

«İbrahim 'Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini 

bana göster' dediğinde Allah 'Yoksa iman etmiyor 
musun?' dedi. İbrahim 'Evet, iman ediyorum . La
kin kalbirn mutmain olsun diye istiyorum' dedi. 
Allah buyurdu: 'Dört kuş al ve bunları parça par-
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ça et. Sonra onun her parçasını bir dağın üzerine 
bırak ve sonra onları çağır. Sana ko§arak gelirler.' 
Bil ki Allah aziz ve hakimdir.» 

Hz. İbrahim'in İ craatı 

Dini sosyal hayata intikal ettiren ve manen 
insanlığın babası sayılan, bir millet krup insanlığı 
Tevhid ailesi haline getiren Hz. İbrahim neler yap
mıştır? Bunları maddeler halinde özetlemeye ça� 
lışalım : 

1 - Herşeyden önce, genç yaşında iken, Ce� 
nab-ı Hak tarafından ona hidayet verilmiş, kaina� 
tın iç yüzü gösterilmiş, feraset ve akılla donatıl� 
mıştır. Peygamberliği yanında hikmet sahibi idi. 
Hikmet dediğimiz «Eşyanın ne olduğunu, nereden 
gelip nereye gittiğini)) biliyordu. Bu yönü, Kur'an'� 
da şöyle anlatılır: 

«And olsun, Biz bundan evvel İbrahim'e rüş� 
dünü verdik. Ve Biz onu bilenlerdendik.» 

<<0 zaman babasına ve kavmine, 'Sizin tapmış 
olduğunuz bu heykeller nelerdir?' dediğinde, on
lar 'Babalanmızı buna ibadet eder bulduk' dedi
ler. 

«İbrahim 'Yemin olsun, siz ve babalarınız 
açık bir sapıklık içindesiniz' dedi. 

«Onlar, 'Sen bize doğruyu mu söylüyorsun, 
yoksa şaka ını ediyorsun?'  

(<İbrahim, 'Doğrusu, Rabbiniz göklerin ve ye
rin Rabbidir. Onları aratandır. Ben size karşı bu
na şahidim. Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı 
dönüp gittikten sonra putlannızı parçalayacağım' 
dedi. 

«Nihayet o putlan param parça etti. Kendisi� 
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ne müracaat ederler diye yalnız büyüklerini bı
raktı. 

((Onlar, 'Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Mu
hakkak, o zalimlerden biridir' dediler. Bazılan, 
'İbrahim denilen bir gencin bunları kötülediğlni 
işittik' dediler. Öyleyse onu herkesin önüne geti
rin ki, belki şahitlik ederler. 

« 'Ey İbrahim, ilalılanmıza bu işi sen mi yap
tın?' dediler. 

«İbrahim, 'Belki bunu büyükleri yapmıştır. 
Eğer konuşurlarsa onlara sorun» dedi. 

<eBunun üzerine onlar vicdanıarına dönüp ken
di kendilerine 'Şüphesiz, za.limler sizsiniz' dediler. 
Sonra başlarını önlerine eğerek, 'Bunların konuşa
mayacaklarını sen de bilirsin' dediler. 

((İbrahim 'O halde, Allah'tan başka size bir 
fayda ve zararı olmayan şeylere ibadet mi ede
ceksiniz? Size ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz 
şeylere yuh olsun. Aklınız yok mu' dedi.ı> (Enbi
ya, 50-65) 

2 - Bu hikmetin yanında, Hz. İbrahim'e çok 
büyük bir şefkat verilmiştir: 

Çünkü onun zamanında insanlık yeni yeni ka
balık ve vahşet kabuğunu atıyordu. Taş gibi ağır 
krallıklar ve zulümler hakimdi. Beşer hukuk dev
let idaresine yeni yeni geçiyordu. Onun için, şid
det had safhada idi. İşte böyle bir zamanda, pan
zehir olarak şefkatle donatılan bir peygamber gön
derildi. Hz. İbrahim (a.s.) şefkatiyle, Nemrut gibi 
zalim krallara karşı şiddet kullanmadı. Allah'ın 
vahyi ile çareyi hicrette ve Tevhidi yaşayan baş
ka toplumlar kurmakta buldu. Düşmanlarının ba-
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şma ınusibet yağması için dua etmedi. Başvurdu
ğu tek şiddet hareketi, ders olsun diye, kavminin 
putlannı kırmasından ibaretti. (Bakınız; Hud Su
resi, 69-76, Meryem Stlresi, 42-49) 

3 - Tevhid akidesini detayları i:le ilk isbat 
eden, delillendiren ve Tevhid için ilk olarak mad
deten karşı k.Qyan peygamber odur . .  

4 - Beynelmilel 1Jir müliyet kurmuştur: 

O zamanın Yemen, Mısır, Suriye ve Babil 
krallıklan ortasında Hicaz ve Filistin'de o milliye
tin çekirdeklerini atmıştır. Tevhid akidesini de o 
milliyetin bağı yapmıştır. önun milliyeti, Hanif
tir. Hanif ise dos doğru olan, tek Allah'a inanan, 
Ona yönelen demektir. ccAllah beni doğru yola hi
dayet etti. Doğru bir dine, Hanif olan İbrahim'in 
milletine.)) ccİbrahiın'in ınilliyetinden {dininden) 
ancak sefihler yüz çevirirler. Çünkü Biz onu dün
yada seçkin bir lider yaptık. Ahirette de salihler
dendir.>> (Enaın, 161, Bakara, 130) 

Gerçekten de Tevhid inancından ve cihanşü

ınul bir milliyetten ancak hissi kör, geıi zekalı se
fih insanlar geri kalır, dolayısıyla mü'mi.nleıi sev
mezler. Çünkü insan, kavuşamadığı şeye düşman
dır. 

Hz. İbrahim, bu cihanşümul icraatı ile insan
lığın babası ve ilk lideri sayılır. (1) Hepimiz İbra
him milletindeniz. Onun peşinden gitsek, ateşe de 
atılsak, ateş vicdanımıza ccberden ve selama» olur. 

(1) Babanız İbrahimin milletine uyunuz. O daha evvel 
size müslüman ismini verdi. Hud, 76 
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5 - Cenab-ı Hak Hz. tbrahim'i muameltit ve 
:sosyal vazifelerle i:mtihan etmiştir. 

İbrahim de imtihanı kazanmış, sosyal haya
tın önderi oJmuş ve şefkatiyle, bu önderliğin ken
di zürriyetinde kalmasını istemiştir. Fakat Allah'ın 
iradesi aristoksasiye müsaade etmediğinden ve 
hikmeti d.e öyle gerektirmediği için, bu duayı ta
mamıyla kabul etmemiştir. c!Rabbi İbrahim'i bazı 
keliırnelerle imtihan edjp, o da bunlan tamamla
yınca, Allah, 'Ben seni insanlara imam (rehber) 
yapacağım' dedi. İbrahim de 'Ya Rabbi , zürriye
timden de imamlar yap' deyince Allah HBenim 
ahdim zalimlere nail olmaz' buyurdu.n (Baka
ra 124) 

Bu ayetteki cılcelimelerıı tefsirlerde çok çeşitli 
izahlara konu olmuştur. Ayetin gelişinden anlaşı
lan: o kelimeler, sosyal kanunlardır. Bu sosyal ka
nunlann adı da İslam'dır. Hayatta Allah'a teslim 
olmaktır. Herşeyi Onun emri olduğu için ve onun 

narnma yapmaktır. Hz. İbrahim cısosyal hayatı)) 
Allah'ın emriyle Haccı tavaf olarak sembolleştir
miştir. Ve tavaf sahasında makamını kurmuştur. 
Tavaf hem Allah'a karşı kesin bir yöneliştir, hem 

de sosyal hayatı temsil eden bir harekettir. Hz. 
İbrahim, ibadetle sosyal hayatı birleştirdiğinden, 
tavaf sahasında, onun makamı konulmuştur. 

6 - Hz. ibrahim Allah'ın emri'yle Kabeyi inşa 
<etmiştir: 

Neden? Çünkü Kabe ile Tevhid inancı sembol-
1eştirilmiştir. O zamanın koyu putçuluğundan sa
kınıp, ekinsiz bir vadiye sığınarak orada sade bir 

;ev yapmıştır. Evin şekli ön ve arkası ve özelliğİ 
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yoktur. Allah'ın her tarafta olduğunu ve her yönü 
gördüğünü, şekli olmadığını, Kabe'nin sadeliğiyle 
sembolleştirilmiştir. Kabenin her tarafı öndür. 

«Nereye yönelirseniz AlLalı oradadır.» (Baka
ra, 1 15) 

Hz. İbrahim orada ibadet eden bir sosyal top
lum kurmuştur. (Bakınız İbrahim Süresi, 35-41 . )  

Kabe aynı zamanda her taraftan insanları çe
ken bir merl{ezdir. Görüşmeler sayesinde sosyal 
bir toplum teşekkül etmiştir. 

Kabe o zamanın vahşet ve saldırganlıklannı 
kaldıran bir harem, bir yasak bölge olmuştur. 

Haccın menasiki, sosyal hayatta Müslümanın 
neler yapacağını temsil eder .. Nitekim Kabe etra
fındaki tavaf, Allah için Tevhid ve aşk içinde sos
yal hayat çarkıarına katılmanın bir ifadesidir. 
Bunu gerçekleştiren ilk insan Hz. İbrahim'dir. 

Kabenin ne zaman inşa edildiği hakkında ih
ti.laf vardır. Bazı rivayetlerde, gayb aleminde onun 
tam bizasında manevi bir Kabe bulunduğu belir
tilmektedir. 

7 - Kurban ve cihad . .  

Hz. İbrahim kalbini Allah'tan baş�a herşey
den alıkoymuştu. Yalnız ve yalnız Allah'ı sevdiği
ne bir aHirnet olanı.k, hayatta en sevdiği biricik 
oğlunu dahi kurban ediyordu. Kurbanın hakikatı 
İnsanlarm sevdikleri şeyleri feda edip, kalblerini 
eşyadan kopanp Allah'a yönelmeleridir. Kurban,. 
Allah'a sadakatin bir delilidir. İlk insanlar
dan beri kurban hakikati yaşanmış ve o sadakatin 
manevi neticeleri görülmüştür. Yoksa kurban in
sanın tabiattan korkup ona verdiği bir rüşvet de-
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ğildir. Şuursuz tabiatın kendi kendisini imha et
mesinden alınan bir taklit de değildir. ( 1 )  

İnsanlar Hz. İbrahim'in İlahi emir üzerine 
yaptığı bu te.�ebbüsü esas alarak, çokça insanı 
zülmen kurban etmişlerdir. (Eski Yahudilerde ol
duğu gibi.) Hatta İslamiyetten önce Mekke'de de 
bu gibi isteklere rastlanmaktadır. Nitekim Abdül
muttalib küçük oğlu Abdullah'ı neredeyse Ka.be
nin ön ünde boğazlayacaktı. 

8. Allah'ın dostluğunu kazandı. 

Millet, velayet, Tevhid ve sosyal hayattaki va
zifelerinden ve kalb-i sellme sahip olduğundan, 
Hz. İbrahim Allah tarafından dost edinilmiştir. 
Çünkü o vefakar bir insandı. İnsan-ı kamil idi. 
Bu yüzden, Allah'ın dostluğunu hak etmiştir. 

(1) Bknz: Tarihçi Açısından Din, I. Böliiın. 
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ADEM KISSASI 

K.ıssalar içinde en fazla dikkati çekeni, hiç 
şüphesiz, Adem (a.s.) kıssasıdır. Ve ne yazık ki, 
en ziyade yanlış anlaşılan yine o kLSsadır. 

Özellikle Hz. Adem'in (a.s.) biyolojik yaratılışı 
her zaman konuşulduğu halde, maalesef, o yaratı
lışın gerçek yüzü mecaz kelimeleri içinde kaybol
muştur. Bunun için dindarlar Darwin'e karşı yüz
lerce reddiye verdikleri halde, kendi tezlerini, yani 
Hz. Adem'in (a.s.)  topraktan yaratılışını ve bunun 
biyoloji kanunlan içinde mümkün ve makul oldu
ğunu gösteren çalışmalar ortaya koyamamışlar
dır. Dolayısıyla, ortada bir antitez olmadığı için, 
zihinler daima menfi tezlerin uydurduğu delUlere 
kanmaktadır. Kendi mesleğini bilmeyen ya başka
smın mesleğlne kapılır, veya onunla döğüşmekle 
ömrü boşa geçer. Halbuki İslamiyet her sahada 
müsbet meselelere sahibtir. Menfi ile çok az meş
gul olur. 

Bilindiği gibi, bu meselede üç görüş vardır:  
Birincisi, insanın tesadüf içinde evrimleııerek 

şimdiki şeklini aldığını iddia eder. 
İkincisi, her türün belli bir birlik ve düzen 

içinde kendi ceninin geçirdiği devreleri geçirerek 
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tedricen yaratıldığını söyler. Buna göre, fert eşit
tir tür. Fertte geçerli olan bir kanun, türde de ge

çerlidir. 

Üçüncüsü, insanın birden ve tedric kanununa 
uymadan yaratıldığıdır. Buna göre, Adem çamur
dan bir heykelin içine ruh üflenerek vücuda geti
rilmiştir. 

Doğru olan, ikinci görüştür. Çünkü bu görüş 
çok makul deliilere dayanmaktadır : 

1 .  ((Kur'fmd.a Evrim ve Yaradılışı> kitabında 
yazdığım gibi Kur'fm'da, ilk insanın cenin gibi 
devreler geçirdiğini bildiren ayetler vardır. 

2. Tedric, kainatta umumi bir kanundur. Al
lah'm adetidir. Ve Secde Suresinin altıncı ayetin
den anladığımıza göre, ilk yaratılış şimdiki yara
tılıştan çok daha tedrici olmuştur. 

3. Biyoloji, Kur'an'dan anlaşılan bu yaratılış 
§eklini makul ve mümkün görmektedir. Esasen, 
biyoloji ve diğer müsbet iliınler Allah'ın kanunlan 
olduklan ve bu konunlar da en kısa ve en iktisatlı 
yoldan netice verdikleri için, Allah icraatını o ka
nunlara uygun şekilde yürütmektedir. 

Adem (a.s.) ın kıssasını yazdığım �aman bi
rinci etapta onun biyolojik yaradılışı (2) üzerine 
durdum. ,, Kıssanın diğer esaslan üzerinde yorum 
yapmadım. O esaslar ise şunlardır : 

(2) Bu konu rniistakil bir kitap olarak yayınlanacaktır. 
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a - Şeytanın ve meleklerin secde edip etme

mesi (A'raf, l l )  

13) 

14) 

b - Şeytanın Cennetten çıkanlması (A'raf, 

c - Şeytanın Allah'a karşı direnmesi (A'raf, 

d ---. Kıyamete kadar ömrünün uzatılınasını 
istemesi ( A'raf 15) 

e - Şeytanı her yönden insana saldırması 
(A'raf, 16) 

f - Ad.em'in cennette iskan edilmesi (A'raf, 
19) 

g - Adem ve Havva'nın acikmaması (Taha, 
118-119) 

i - Şeytanın vesvese vermesi : Melek veya 

devamlı cennette kalanlardan olacaklarını onlara 
telkin etmesi. 

j - Yedikleri ağaç vee yedikten sonra, av
retlerin açılması. 

k - Şeytanın onların libasını çıkartıp avret
lerini onlara göstermesi (:A'raf, 27) . 

Bütün bu maddeler hakkında, tefsi:ilerdeki çe
şitli rivayetleri aktarmak, bir yandan işi çıkına

za götürdüğünden ve çokca uzun zaman alacağın

dan burda o görüşlerden aldığımı yazmakla iktifa 
ediyorum: 

Bunlar Yedi Esastır: 

1 .  Meleklerin secde etmesi: 

Kainatta bir diyalektik ve onunla beraber bir 

denge ve adalet vardır. Bu diyalektik mana ve 

madde zıtlığı şeklinde olduğu gibi, melek ve şey� 

tan zıtlığı olarak da mevcuttur. Melekler hayır-
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ları, şeytanlar da kötülükleri işlettirirler. Tev
rat'ın 3. ıshahında _şeytan yılan olarak tabir edilir. 

Hz. Adem'in (a.s.) çekirdeği olan ilk hücresi 
yaratıldıktan sonra, Allah'ın emir ve takdiriyle 
bütün hayırlı varlıklar ve onların bakuncılan olan 
melekler ona hizmete arnade olmuşlardır. Buna 
mukabil şerli malılUklar ve onları işleten şeytan 
itaat etmemiştir. Şimdi de etmemektedir. Bilindi
ği gibi, şeytan Allah'tan Kıyamete kadar ömür di
lem�ştir. Çünkü Kıyametten sonra zıtlar birbirin
den aynlacak; iyiler Cennete, kötüler Cehenneme 
gidecek; §eytanın da işi kalmayacaktır. 

İslam'da madde ile mana birbirinden kopuk 
değildir. Belki biri diğerinin kopyasıdır. İşte, dış 
alemde şerli yaratıklar insana düşman olduklan 
gibi, manevi alemde de şeytanlar ona düşmanlık 
ederler, sinir sistemine hakim olup onu kötü işler
de çalıştırırlar. 

2. Cennet: 

Cennet bir manada, sebeplerin geçerli olmadı
ğı, İlahi icraatın hakim olduğu vasat demektir. 
Tevrat'a göre o vasat Aden taraflanndadır. Bu 
vasat ister yeryüzünde olsun, ister göklerde; me
seleyi değiştirmez. Fakat yeryüzünde olması hik
mete daha uygundur. Sebeplerin cari olmadığı bir 
yer aramaya çıksak hiç de fazla uzaklara gitmemi
ze gerek yoktur. Ana rahminde çocuğun teşekkül 
edip büyümesi, hiçbir sebeple izah edilemez. İlahi 
yaratış orada perdesiz tecelli etmektedir. Anne kar
nındaki bebeğin ne acıkması, ne susaması, ne de 
örtünme ihtiyac:ı. vardır. Kur'an'da Hz. Adem'in de 
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(a.s.) Cennette acıkmadığı, susamadığı ve güneş
ten müteessir olmadığı anlatılır. Jl)  

3 .  Şeytanın Alıah'a karşı gelmesi: 

Kainata Allah tarafından konan düzen 
ve bu düzen sonundaki olgunluk, §eytan
larm bozgunculuklarıyla karıştığı için, §eytan Al
lah'a kar§ı gelmi§ olur. Allah'ın buna müsaade et
mesi, hikmeti icabıdır. Çünkü §eytan ve diğer di
yalektik zıtlıklar bulunmazsa, kainatın hareketi 
durur. imtihan sım bozulur. Krunat hepten mey
vesiz kalır. Buna meydan vermemek için Allah 
§eytana ömür vermiş, müsaade etmiştir. Yoksa 
herşey Allah'ın emrindedir. isterse bütün §€rleri 
yok edebilir. 

4. 'şeytanın insana her taraftan saldırması: 

İnsan güzeli ve olgunu sevdiğinden, daima 
yükselrnek ister. Şer şeytanları ise onun zihninde 
evham, tereddüt ve yeis bırakınaya çalışırlar. Ay
nı şekilde kötü malıluklar ve mikroplar da her 
tarafta sağdan, soldan, arkadan ve önden insana 
hücmn edip, onu ilerlemekten alıkoymaya, geri
liklere düşürmeye gayret ederler. 

5. Şeytanın Adem'i aldatması: 

Ade:tn (a.s.) Cennette iken, bir nevi melek gi
biydi. Ebedi hayat vasatında idi. Oradan kovulan 
şeytan, onu bir ağaçtan yedirmek istemiştir. Eğer 
Adem ve Havva ona inanıp da o ağaçtan yemesey-

(1) Taha, 118 
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diler, zıtlar dünyasına atılmayacaklardı. Melekler 
gibi durgun ve sabit bir mertebede kalacaklardı ve 
zıtların dünyasına girmedikleri için ebedi o ma.
kamda yaşayacaklardı. 

Yenilmesi yasaklanan o ağaçtan kasıt ne ola
.bilir? 

El-Cevap Kur'an'da ağaç ((ilim ve şuunı ına
nalarında kullanılmıştır. (2) Alem-i m.anada, yani 
rüyada birşeyden yemek, evlenmek şeklinde tabir 
edilir. Nitekim İncil'in beyanına göre de, Cennet
teki ağıaçtan yemek, evlilik münasebetini yapmak 
demektir. Tevrat'a göre ise, ağaçtan kasıt, 
iyilik ve kötülüğü bilme, yani şuur ağaciı
dır. Kur'an'ın ifadesi her iki manaya da açıktır. 
Çünkü Adem'le Havva iyi ve kötüyü ayıracak şuu
ru kazandıktan sonra evlenebilmişlerdir. Masunii
yet ortamı olan Cennetten imtihan sahası olan 
dünya hayatına inmişler. Çoğalarak birbirine düş
man olmuşlardır. 

6. Şeytanın, Adem ve Havva'nın elbiseıerini 
sökmesi: 

Elbiselerin muhtemelen iki manası vardır. 

(a) Yaratııctıkları esnada, üstlerinde bir nevi 
za.r bulunmuş olabilir. Ayette (3) şeytanın bu li
bası onlardan söktüğü belirtilmiştir. ııSökmeıı ta
biri, o elbisenin fıtri bir zar olup, o cennetten çık
tıktan sonra zıtlarla, şeytani ve şerli şeylerin te
siriyle zaman içinde yıprandığma işaret ediyor ola
bilir. 

(2) İbrahim, 24 
(3) Araf, 27 
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(b) Adem ve Havva evlenmeden önce çıplak
lığın ne demek olduğunun farkında olmayıp, ev
lenme ağacını yedikten sonra, edindikleri bilgi ne
ticesinde kendilerini çıplak görmüş ve yaşadıklan 
cennetten topladıkları yapraklarla üzerierini ört
müşler. İki ihtimal de birbirine zıt olmadığından, 
her ikisinin de gerçekleşmesi makuldur. 

7. A.deme gelen emirleı-: 

Bu yorumlarımızia meseleyi İlaJıi tasarruflar
dan alıp, bütünüyle maddi kalıplara döküyor de
ğiliz. Kaldı ki, maddi alem dahi manevi alem gi
bi, bütünüyle Allah'ın tasarrufundadır. Maddi 
alemde olan bir sevk, bir güç, Allah'ın fıtri bir 
emridir. İlahi emirleri mutlaka ses şeklinde yorum
lamaya mecbur değiliz. Bu bakımdan, Allah'ın on
lara verdiği, Cennetten çıkma emrinin, başlarına 
gelen zıtlar dünyasının Adem ve Havva'yı o rahat 
vasattan ayırması demek olması pekala mümkün
dür. Adem ve Havva o ayırma ile masumiyet mer
tebesinden mes'uliyet ve vazife mertebesine inmiş
lerdir. 

Özetlersek : Hepimiz birer Adem veya Havva'
yız. Bu bakımdan, onlann yaşadığı bütün macera
ların küçük nümuneleri bizlerin de başından geç
mektedir. 

Ayetler bu manada tefsir edilirse, Kur'an'ın, 
insanlık aleminin ve kainatın güzel ve makul bir 
açıklaması olduğu, çok daha berrak bir şekilde or
taya çıkmış olur. Mesele yalnız manevi değildir. 
Adem kıssasındaki manalar, madde perdesi üzerin
de de görülmektedir. 

Adem kıssası Kur'an'da altı yerde geçmekte-
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dir. Bu tekrar, meseleyi zihinlerde yerleştirmek 
için olduğu gibi, anlatıldığı makamlarda, mevzu'a 
kuvvetli bir delil teşkil etmektedir. 

Kıssa, ilk olarak Bakara Suresinde anlatılır. 
Burada insa.J) için göklerin ve yerin yaratıldığı bil
dirilmekte; insanın değeri gösterildiiden sonra, 

buna layık ve· ehil olduğu, böylece meleklerden da
ha üstün bir mertebeye çıkabileceği anlatılmak
tadır. Kıssa buna delil olarak getirilmi§tir. 

İkinci Adem kıssası A'raf Suresindedir. Bu
rada da insanın değeri anlatılmakta;  ha§re ve ahi
rete layık olduğu belirtilip, bu kıssa ile o liyakati 
telkin edilmektedir. 

Hicir Suresindeki Adem kıssasında doğrudan 
doğruya insanın yaratılış ve değeri, ahirete delil 
olarak zikreclilmiştir. 

İsra Suresindeki Adem kıssası, insanın çok 
çetin bir imtihanla karşı karşıya olduğunu bildir
me makamında anlatılmıştır. 

Kehf Suresinde ise insanın mühim bir varlık 
olduğunu anlatıp, hiçbir hareketinin kaybolmaya
cağını, herşeyinin yazıldığını bildirmek için ser
dedilmiştir. 

T:Uıa Süresinde, haşrin isbatı ve imtihan me
selesi makamında o kıssaya yer verilmiştir. 

Sa'd Suresinde mütekebbirlere ders verilirken, 
tekebbürün, büyüklenmenin insanı nasıl kör etti
ği, peygamberlik ve haşir gibi güzel ve elzem me
selelerden aklını nasıl çeldiği anlatılmakta; onun 
için Adem kıssası o mütekebbirlere ders olarale 
gösterilmektedir. 
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Hz. Adem. (a.s.) Rabbinden kelimeler (bilgiler) 
aldı, tevbe edip kurtuldu. Zıtlar dünyasında dahi 
gözleri dindi. Bizler de şeytanlardan yüz çevirip 
Kur'an'm kelimelerine kulak versek, tevbe ve is
tiğfar etsek, manevi tehlikelerden kurtulup hi
dayete erişenlerden oluruz. 
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ADEM VE HAVVA KISSASININ 
SOSYOLOJiK YÖNÜ 

Giriş 

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur : 
«Kadınlar hakkında iyilik ve nezaketıe dav

ranınanızı tavsiye ediyorum. Bu tavsiyeme uyu

nuz. Çünkü kadınlar eğe kemiğinden yaratılmış
tır. (2) Eğe kemiğinin en eğri tarafı başıdır. Eğer 
sen onu doğrultınaya kalkışırsan kırarsın. Kendi 
haline bırakırsan öyle kalır. Artık, benim kadın
lar hakkındaki tavsiyeme uyunuz. (5) 

Bu hadis hiç şüphesiz sahih bir kitapta sahih 
bir senedi ile rivayet edilmiştir. Fakat raviler, Ya
hudi kültürünün etkisinde kalarak, manayı tev
rattakl anlatım şekline çevinnişler. Hadislerin ço
ğu mana olarak aktanldığı için Peygamber Efen
dimizin ifadeleri zamanla kaybolmuşlardır. 

Dikkat edilirse, ccEn eğri tarafı başıdın> bu
yurmuş. Kadının kafa ve psikolojik yönden zayıf 
ve nazik olduğundan çabuk kırılabileceğini gös-

(5) Buhari C. 6. S. 145 

(2) Adem ve Havva ikiz yaratıldıklarından Havva'nın. 

Adem kaburgasından kopması ihtimali vardır. 
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teriyor. Sert hareketlerle erkeklerin onları ezmeme
sini tavsiye ediyor. . 

islam, alimlerinin bir kısmı bu görüştedirler. 
Ve Buharinin diğer bir rivayetini delil gösteriyor
lar :  

((Kadın eğe kemiği gibidir. Eğer onu doğrult
maya kalkışırsan kırarsın. Yok eğer mesut bir ha
yat yaşamak istiyorsan, o eğriliği ile beraber fay
dalanırsm.» ( 1) 

Buhari ve Müslimin ittifakıyla rivayet edilen 
diğer bir hadis dahi, bu gibi ifadelerin esas yara
dılışı anlatmadığını ortaya çıkartıyor: 

ccİsrailoğulları olmasaydı, yemek ekşimez, et 

kokmazdı. Havva da olmasaydl, ' hiç bir kadın ko
casma hiyanet etmezdi.» (2) 

Dikkat edilirse hadis, yemekierin ekşimesi ya
hudilerin yüzündendir demiyor, çünkü daha evvel 
de yemekierin ekşidiği biliniyordu. Esas anlatılan 
şudur: (cYahudiler olmasaydı, stokçuluk yapılmaz
d.ı.n 

Burada bir sebep sonuç anlatılmıyor. Yahudi
lerin hırslan ve stokçulukları dile getiriliyor. 

Hadis aynyeten, taı:ihl bir olaya da işaret edi
yor: 

«Yahudiler çölde şaşkın kaldıklan zaman Al
lah her gün onlara yetecek kadar yiyecek ,gönde
rirdi. . . Hırsıarından biriktirmeye kalkıştıklan za
man bozulurdu.n 

Bu Yahudilerin halen dahi karakteridir. Ye
mez, içmez, biriktirir. Ya bozulur veya bir nazi baş
larına musaHat olur, ellerinden alır. 

(1) Buhari C. 6 S. 145 

(2) Müslim Buhari C. 4, S. 103 
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Hadisin ikinci cümlesi de birinci cümlenin 
ifadesinin ayıusıdır. Kadının kocasına hıyanet et
me karakterini ifade ediyor. Yoksa Havva olma
saydı kadın da hiç olmazdı. Ayrıca İsl:lmiyette 
((Hiç kimse ba§kasuıın suçundan mesul değildir. n 
(1)  

İslam'ın bu prensibi, Hıristiyanlann inanışı 
olan asli günah altidesini kabul etmediği gibi, 
Adem'in Cennetten (yani masumiyet hayatından) 
imtihan dünyasına atılmasını fıtri bir günah sa

yıyor. Bildiğinıi.z, ısyan ve fısk manasında değil
dir. Bir hadis-i Şerifte şöyle denilmektedir: 

ccAdem ile Musa münakaşa ettiler. Musa dedi 
ki; E:y Actem sen babarruzsın, bizi cennetten çı
kartmakla mahrum ve perişan ettin. Adem de 
(cevaben) : « Sen de Musa'sın. Allah beni seninle 

konuşmakla seni üstün kıldı. Kendi (kudret) eliy
le sana kitap yazdı (Allah beni yaratmadan kırk 
yıl önce (çok uzun bir zaman demek) üzerime yaz

dığı bir işte beni nasıl kınarsın . . .  dedi ve onu sus
turdu. (1)  

İşte hadisin ifadesiyle Adem'in (yukarıda da 
anlatıldığı gibi) o memnu ağaçtan yemesi, fıtri bir 
suçtur. Genel bir kanundur. 

Ayrıca Adem'in cennetten çıkarılışının Cuma 
günü olduğunu üade eden diğer bir hadis (2) 
Adem'in cennetten çıkanlışının önemli bir olay ol
duğuna insanlığın yeryüzünde Allah'ın halifesi ol
duğuna işaret eder . . Cuma günü, önemli gün de
mektir. 

(1) Necm, 38 

(1} Buhari, Müslim C. 4, S. 2042 

(2) Müslim, C. 4, S. 141 
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Adem ve Havva'nın memnu ağaçtan yemele
ri ve cennetten çıkartılmalarının sosyolojik yönü, 
şu gelen meseleleri naz.ara alırsak ortaya çıkar: 

A. İnsan için iki hayat var:: Biri serbestiyet 
rahatlık ve refah durumu (yani cennet) ; İkincisi 
imtihan, yükümlülük dünyası. (Bu iki kavram 
mutlaka bilinmeli.)  

B. Adem ve Havva ile ilgili cüz'i hikayeler, 
bütün insanlığın başından geçen kanunları sem
bolize ediyor. İnsanlık tarihi bir tür olarak araş
tırıldığında görülüyor ki: 

İnsanlık tür olarak bir zamanlar mutlak ser
bestiyet ve ferdi yaşama içinde idi. Birinin eti, 
yiyeceği ve namusu (ki memnu ağaç bunları sim:
geliyor) diğerine yasak idi. İnsanlık imtihan ve 
teklif altında değildi. Ne zamanki insanlık, yam
yamlıkla birbirine saldırdılar, birbirinin yiyeceği
ne göz koydular, namusa saldırılar oldu ; Allah da 
bir Ademi (1)  Peygamber olarak gönderdi. İnsan
lık Peygamberlik karşısında imtihan dünyasına 
atıldılar. Gerçek vazifeye başladılar. Buna göre 
Habil ve Kabil ilk atamızın ilk oğullan değil de, 
sınıf farkını bulmuş imtihana tabi tutulmuş ilk 
insanlardır. 

Kur'an-ı Kerim'de bu sosyolojik olay şöyle 
ifade ediliyor: 

«İnsanlar bir tek toplum (sınıf) idi. (Birbirine 
saldırdılar, kavga ve ihtilafa girdiler. Sınıf fark

ları doğdu) Allah müjdeleyici ve kurtarıcı Pey-

(1) Bu adem bir tane olmayabilir. Nitekim şu gelen ayet

ten öyle anlaşılıyor. 
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gamberler gönderdi. Onlarla beraber gerçeklerle 
dolu kitap gönderdi. Ki ihtilaf ettikl�ri meseleler 
için aralarında hükmetsin.» (1 )  

Şu geçen ayet ve hadislerden anlaşılan şudur: 
Ademle ilgili kıssanın iki yönü v;ır: Biri ilk 

atamızın hayatiyle ilgilidir. Onun şahsi hayatında 
o hadiseler gerçekleşmiştir. ikincisi de, büyük adem 
olan insanlığın serüveni ve tarihinde genel bir ka
nun olarak gerçekleşmiş hadiselerdir.. Zaten 
Adem'in şabsıyla ilgili olaylar, genel bir kanun 
olarak insanlığın da başından geçiyor. (Bknz: Be
diüzzaman S. Nursi, Sözler, S. 20, ı .  Makam1) 

'(1) Bakara, 213 
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ÖNEMLİ BİR NOT 

İslam sosyologlarından Dr. M. İkbal ile Dr. 
Ali Şeriati'nin Adem ve Habil-Kabil kıssaları üzere 
yaptıklan sosyolojik yorumlar çok yerinde ve yük
sek seviyededir .. 

Fakat unutmamak gerekir ki: Onların yaptı
ğı �orumlar, yalnız sosyolojik veçhe üzerinedir. 
Meselenin Biyolojik ve teolojik yorumlan üzerinde 
durmamışlardır. 

Biz onların o görüşlerini şiliuan ile buraya 
aldığımız gibi bu sosyolojik yorumların Kur'an'ın 
üzerinde ısrarla durduğu soy birliğine aykırı ol
mayacaklannı hatırlatalım. (1)  Kendileri de yo
rumlan içinde buna değinmişlerdir. 

Kur'an'ın deği§ik manalan vardır. Hepsi de 
haktır ve birbirine zıt olamazlar. ' 

(1) Nisa, 1, Araf, 187 
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DR. M. İKBAL'İN GÖRÜŞÜ 

Zihin yapımız, eşyalan ancak parça parça 
kavrayabilecek yetenektedir .. Büyük tahribat ya
pan, aynı zamanda hayatı besleyen, ve güçlendi
rip genişleten müthiş semavi kuvvetlerin tam ma

na ve önemini anlamamıza imkan yoktur. İnsan! 
davranışların güçlendiriline imkanına, ve doğa 
güçleri üzerindeki insani kontrole inanan Kur'
an-ı Kerim'in talimatlan temelde ne iyimser ne 
de kötümserdir, aksine insanın refahını amaçla
maktadırlar. Kur'an'ın öğrettiklerinin özü şu
dur: Kainat devamlı büyüyüp genişlemektedir. 
Ayakta durmasının sebebi de insanın eninde so
nunda şer kuvvetlerine galip geleceği umududur. 

Ancak karşııaştığımız zorluğun kesin çözümü
ne doğru ilk adım <<Hubut-ı Adem» , Hazrett< 
Adem'in dünya'ya inditilişi veya düşürülüşüyle il
gili hikayeyi hatırıarnakla atabiliriz. Kur'an-ı Ke
riın'de bu hikaye ile ilgili eski sembol aynen . mu
hafaza edilmiştir, ama kıssa.J?.m özü değiştirilmiş
tir, böylelikle buna yepyeni anlam kazandırılmış
tır. Kur'an-ı Kerim'in, yeni fikirlerle canlandır
mak ve bu §ekilde ileri hamleler yapmakta olan 
zamanın ruhuna uygun hale koymak maksadıyla 
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hikayeleri kısmen veya tamamen değiştirme usu
lü, gerek müslüman gerekse müslüman olmayan 
alimierin hemen hemen her zaman gözlerinden 
kaçmış önemli bir noktadır. Kur'an-ı Kerim'de bir 
olay veya hikaye anlatıldığı zaman, amacı tarihi 
bir olayı dile getirmek değildir. Bununla, genellik
le evrensel bir ahlak dersi vermek ya da cihanışü
mül bir felsefe gerçeği açıklamak anıacı güdülü
yor. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim ne kbıi 
adlarını ne de yer isimlerini titizlikle belirtir. Çün
kü çok iyi biliyoruz ki belli §ahıs ve yer isimlerini 
taşıyan kıssalar ve serüvenler, olaylar tarihi hüvi
yetine bürünmüş oluyor, dolayısıyla anlamları da 
sınırlandırılmış oluyor. Mukaddes kitap (Kur'an-ı 
Kerim) duygu ve sezinin belirli bir durumuyla il
gili olan ayrıntılan esgeçer. Destan ve hikayeler
den ahlak dersi almak ve bu şekilde yararlanmak 
ender veya alışılmamış bir usül değildir. Din dışı 
edebiyatta bunun sayısız örnekleri vardır. Mesela 
Goethe'nin dehası, Faust destaruna yepyeni bir 
anlam kazandırmıştır. 

Tekrar, «Adem'in Düşüşü» kıssasına bakacak 
olursak, eski dünya edebiyatında bunun çeşitli ör
neklerini görürüz. Bu kıssa veya geleneğin nasıl 
geliştiği ve yayıldığının ayrıntılarına gelince, bun
lardan burada sözetmek şimdilik uygun değildir. 
Bu menkıbenin çeşitli şekiller aldığı safhalara da 
girecek değiliz. Aynı şekilde, bu çeşitli değişiklikle
rin kademeli olarak meydana gelmesine sebep olan 
amaç ve hedeflerden de habersiziz. Ancak bu es
ki menkıbenin sami kaynaklı şekline dikkatimizi 
çevirecek olursak, şöyle bir tezle karşılaşmış olu
ruz: İlkel insan, hastalık ve ölümle dolup taşan ve 
nefsini savunma ve varlığını koruma yolunda ça-
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ba harcarken adım başında önüne engeller ve 
güçlükler çıkaran, ve kendisine asla uymayan bir 
çevrenin, son derecede sefil ve perişan halini ken
di kendi..--ıe izah etme arzusundan ileri gelmiş ol
duğunu düşünebilir. Doğa güçlerini yenip kontrol 
altına almaya gücü yetmediği için, çok tabii ola
rak, hayat konusunda karamsar bir düşüneeye 
saplandı. Nitekim Babil'in eski bir kitabesinde yı
lan ( erkeklik sembolü) , ağaç ve erkeğe bir elma 
(bereket sembolü) takdim eden kadın figürlerine 
rastlıyoruz. Efsanenin manası açıktır; ki şöyle 
özetlenebilir: Adem bolluk ve mutluluk içinde yü
zerken bir kadınla cinsel ilişkide bulunması yü
zünden cennetten dünyaya atılmıştır. Bu hikaye-• 
nin Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeklini Tevrat'ın 
Tekvin Babındaki hikaye ile kıyas ettiğimizde da
ha iyi anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki anlatım
la, Kitab-ı Mukaddesteki hikaye arasındaki dik
kat çekici farklar Kur'an-ı Kerim'in bu husustaki 
amaç ve gayesini daha iyi şekilde ortaya koyarlar. 
1 .  Kur'an-ı Kerim, yılan ve kaburga kemiği hika
yesini bütünüyle ortadan kaldırmıştır. Yılan kıs
mının ortadan kaldırılmasının amacı, herhalde 
hikayenin cinsel havasından arındırılması, aynı 
zamanda, hayat ile ilgili karamsar bir düşünceyi 
hertaraf etmesi olarak düşünülebilir. Kaburga ke
miği konusuna da değinilrnemesinin sebebi Kur'
an-ı Kerim'in anlattıklarının Alıd-i Atik'teki ka
yıtlar gibi tarihi hüviyet taşımamalarıdır. Bilin
diği gibi, Alıd-ı Atik'in amacı İsrail soyunun ta
rihini anlatmaktır. Bu kutsal kitap, erkek ile Ka
dın'dan oluşan ilk insan çiftinden, bu tarihin gi
riş bölümü olarak sözetmektedir. Gerçekten, Kur'
an-ı Kerim'de canlı bfr vücut ve varlık olarak in-
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sanın yaratılışını anlatan ayetlerde, «beşerıı veya 
ıdnsanıı kelimelerini kullanıyor. Adem kelimesfiıi 
bu anlamda kullanmıyor. A.dem kelimesini kul
lanml§sa da sadece insanın yeryüzünde Cenab-ı 
Allah'ın naibi oluşunu ve İlahi özellikler ta§ıma
sını vurgulamak isteı:ni§tir. Kur'an-ı Kerim; Ki
tab-ı Mukaddes'teki isimleri de -yani Adem ve 
Havva adlarını- belirtmemekle güttüğü amaca 
varmış oluyor. Doğru, Adem kelimesi metinlerden 
tamamıyla çıkanlmış değildir. Fakat bu kelime 
belli bir kişinin adı değil, bir mefhum olarak mu

hafaza ediliyor. Kelimenin bu şekilde kullanılışl 
bizzat Kur'an-ı Kerim'de de doğrulanmıştır. Bu
nun en açık kanıtı aşağıdaki ayet-i kerime'dir: 

«Sizi yarattık, sonra size şekil verdik sonra 

da meleklere: «Adem için secde edin>> dedikJ> 
(7 / ll) . 

2. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı iki ayrı hika
yeye bölmüştür. Hikayelerden birinde sadece «§e
cerıı (ağaç) tan bahsedilmiştir. Diğerinde ise «şe
ceratü'l-huldıı (ebedilik ağacı ve ıımülk-i la yeblaı> 
(tükenmeyen mal) denilen eşyalardan bahsedil
miştir. İlk kıssa, yedinci, ikinci kıssa ise yirminci 
sure'de bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi, 
yegane işi insanlarda şüphe uyandırmak olan, 
«Adem ve zevcesiııni iğvaya düşürüp onları kış
kırtarak yasak olan ağacın meyvesini yemelerini 
sağlayan Şeytan, Adem ve Havva'nın cennetten 
çıkmalarında büyük bir rol oynamıştır. Halbuki, 
Abd-ı Atik'te, Adem'in ilk itaatsızlıktan hemen 
sonra cennet bahçesinden kovulduğunu görüyoruz. 
Aynı kutsal kitaba göre Allah, cennet bahçesinin 
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doğu kesiminde, hayat ağacını korumak amacıyla 
meleklerini görevlendirmiş, her tarafına dönen 
alevii kıiıcını da koymuştur. 

3. Ahd-ı Atik, Adem'in ita�tsızlığı nedeniyle 
yeryüzünü lanetlemiştir. Bunun tam aksine, Kur'
an-ı Kerim, yeryüzünü insanın üssü ve kazanç 
kaynağı olarak görmüştür. Kur'an, bu nedenle, 
insanoğlunun Cenab-ı Allah'a Şükran borçlu olma
sı gerektiğini kaydetmiştir. Nitekim şöyle diyor : 

ccSizi yeryüzüne yerleşti·rdilc, geçiminizi sağ
layacak pekçok kaynalclar verdik. 1 Ama 1 siz ne 

kadar az şükredersiniz!» (7 /10) . 

Burada sözü edilen «Cennet» (bahçe) kelime
si, içinden insanın yeryüzüne atıldığı tahmin edi
len olağanüstü cennet değildir. Kur'an-ı Kerim, 
hiçbir yerde bu cennet'te (yeryüzünde) insanın 
yabancı bir yaratık olduğunu ifade etmemiştir. 
Kur'an-ı Kerim'de C<Biz sizi (ot gibi) yerden ye
şerttik» diye buyurulınuştur. Bu kıssada bahsedi
len cennet, dürüst ve üstün ahlaklı insanların ebe
di ve sonsuz ıneskeni değildir. Dürüst ve salih in
sanlann meskeni anlammda C<Cennetıı Kur'an-ı 
Kerim'de şöyle tarif edilmiştir :  «Orada birbirleriy
le öyle kadeh tokuştururlar ki, onda ne b-ir reza
let ne de bir günah vardır» (52/23) . Yine , «Ora
da bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet değ:me
yecek. Oradan bunlar çıkarılacak da değildir» 
(15/48) . Cennet işte böyle bir yer olarak tarif 

olunmaktadır. Kıssada bahsi geçen Cennet'te ise 
meydana gelen ilk olay, insanın Allah'ın emrine 

Jiarşı gelmesi, dolayısıyla günah işlemesi , bunun 
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ardından da cennetten kovuluşu'dur. Aslında, 
Kur'an-ı Kerim, nerede hangi kelimeyi kullanırsa 
kullansın orada onun anlamını belirtiverir. 

Nitekim daha sonra kıssa'nın ikinci bölümün
de aynı bahçe şöyle tarif edilmiştir: «İçinde ne aç
lık, ne sıcak ne çıplaklık vardır» (20/118) . Bu iti

barla, kanaatimce, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen 
cc cennet» , insanın, çevresine hemen hemen bağlı 
olmadiğı ve dola�ısıyla, beşeri ihtiyacın ıztırabını 

çekmediği bir çevredir. O ihtiyaçlar ki, ortaya çı
kışları, insanın uygarlık ve kültürünün başlangıcı 

ile baş göstermiştir. 
Böylece görüyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de 

Adem'in Cennet'ten çıkarılmasıyla ilgili kıssa, yer
yüzünde insanın ilk görüşünün nasıl olduğunu 
anlatmak amacını taşımıyor. Bu kıssadan maksat 
daha çok, insanın doğal duygu ve ihtiyaçlarının 
ilkel durumundan çıkıp, şüphe ve itaatsizliğe muk
tedir, ve şuurlu şekilde özgür bir şahsiyete sahip 
olma haline yükseldiğini işaret etmektir. Kısacası, 
Adem'in cennetten çıkaniışı veya dünyaya «indi
rilişi)) hiç bir ahlaki bozulduğunu ifade etmez. 
Burada aniatılmak istenen şey, insanın saf ve sa

de şuurdan şahsi şuura varışındaki değişikliktir. 

Yani, insanın fıtrat rüyasından uyanarak kendi 
şahsiyetinin de belli bir önem taşıdığını anlama
sıdır. Kur'an-ı Kerim, hiçbir yerde ve hiçbir za
man, yeryüzünün bir işkence yeri olduğunu be

lirtmemiştir. Dolayısıyla, böyle bir azap yerinde 
insanın kötülük mayasından yaratıldığı yolundaki 
düşünceler de tümüyle yanlıştır. Ayrıca, insanoğ

lunun geçmişte işlediği ilk günahı yüzünden dün
yada ebediyen bir esir hayatı yaşamaya mahkum 
olduğunu söylemek te hatalıdır. İnsanın ilk gü-
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nahı, onun hür iradesi, ve isteğiyle şuurlu olarak 

işlediği günahtı. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Ke
rim, Adem'in bu ilk günahının affedildiğini kay
deder. Zaten, bir hayır işte baskı ve cebir yoktur. 

Hayır demek, :insanın kendi nzasıyla ahlaki bir 
kanun ve ideali takip etmesidir. Bu da özgür ego
ların isteyerek ve seve seve birbiriyle işbirliği yap
malanna bağlıdır. Yoksa, hareketleri tıpkı bir 
mak:ine gibi belirlenmiş ve sınırlandırılmış olan 

bir varlıktan hayır beklemek büyük bir yanılgıdır. 

Hürriyet, hayır veya iyilik iç:in ilk şarttır. Ancak 
seçme kabiliyet:ini haiz faru veya geçici bir nefsin, 
kendisine açık olan yollarm sayısız nisbi değerleri
ni hesapladıktan sonra, ortaya çıkmasına müsaade 
etmek, cidden büyük bir tehlikeyi göze almak 
olur. Çünkü, bayrı seçme hürriyeti, hayrın aksini 

seçme hürriyetini de içermektedir. İlahi İrade'nin 
bu tehlikeyi göze almış olması, Allah'ın insana 
olan büyük güvenini gösterir. Bu güveni haklı çı
karmak şimdi insana düşen görevdir. Belki de, 
«yaratıkların en iyisin (ahsen-i takvim) olarak 

yaratılıp sonra da «Sefillerin en sefiliı> (esfel-i sa
filin) e indirilen bir mahlukun gizli güçlerinin öl
çülmesi ve geliştirumesini mümkün kılan tek şey 

böyle bir tehlikenin göze alınmış olmasıdır. Kur'
an-ı Kerim.'de huyurulduğu gibi, «Sizi bir imtihan 
olarak hayır ile de şer ile de deniyoruzn (21135) . 
Bu bakımdan, hayır ile şer birbirinin zıddı ol
makla beraber, aynı bütünün birer parçası olarak 
içinde bulunuyorlar. Aslında tecrid edilmiş veya 
bağımsız gerçek diye bir şey yoktur. Çünkü ger
çekler, sistematik bütünlerdir, ki bütün parçalan 
karşılıklı ilişkileriyle anlaşılabilir. Mantıki ve 

akıllı bir yargı, bir gerçeğin parçalarını, onlann 
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birbirine olan bağlılığını ortaya koymak için ayı-
rır. 

Aynca. zatın kendini yaşatması ve varlığını 
zat olarak sürdürmesi kendi fıtratı icabıdır. Bu 
amaçla zat, ilmi, neslin çoğalmasını ve kudreti, ya
hut ta başka bir deyi§le ve Kur'an-ı Kerim'in ifa
desiyle, cctükenmeyen mülk))ü arar. Kur'an-ı Ke
rim'de ccAdem'in çıkaniışı (Hubut-u Adem) n nın ilk 
kısmı, insanın bilgi arayışıyla, ikincisi ise neslin 
çoğalması ve güç kazanma isteğiyle ilgilidirler. İlk 
kıssada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır : 
İlk önce, kıssa eşyanın isimlerini hatırlamak ve 
tekrar etmek açısından Adem'in meleklere üstün
lüğünü dile getiren ayet-i kerimelerio hemen ar
dında anlatılmıştır. Daha önce de anlatmış oldu
ğum gibi, bu ayetlerin gayesi, insan ilminin kav
ramsal özelliğini ortaya koymaktır. İkincisi, eski 
rümuz ve semboller konusunda geniş bilgiye sa
hip olan Madam Balvatski'nin «Gizli Doktrin» 
(Secret Doctrine .. Akide-i mahfiye) adlı kitabında 
dediği gibi eski zaman insaniarına göre, ağaç 
«Gizli bilimlerin (Ulumu hafiye) nin gizli bir ala
ıneti idi. Adem'in, bu ağacın meyvesini _ tatması ya
saklanmıştı. Bu herhalde, zatın bitimliliği ve geçi
ciliği, his organlan ve zihni kuvvetleri, genellikle, 
başka türlü bir ilme göre ayarlanmıştı .Yani, bü
yük sabır isteyen bir gözlemi gerekli kılan, ve an
cak çok ağır birikimler kabul eden bir biliın dalı. 
Buna rağmen, Şeytan, gizli bilim ağacının mey
vesinden yemeğe Adem'i ikna etti. O da, esasında 
kötü olduğundan değil ancak tabiattan ((acelecin 
olduğundan bilime ve bilgiye kısa yoldan varmak 
istedi. İnsanın bu huyunun doğru yola konması
nın tek bir çaresi vardı, o da, insanın, acı, sıkmtı 
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ve ıztırabın yanısıra zihni güçlerinin iyice gelişe
bilmesini sağlayacak ·bir servet yetişmesiydi. 
Demek ki, insanoğlu acı ve ıztırap dolu bir yere 
gönderildi ve orada yetiştiyse bir ceza olarak de
ğil, Şeytan'ın kötü irade ve emellerini başansızlı
ğa uğratmak için. O şeytan ki, insanın ve insan so
yunun baş düşmanıdır ve başlıca işi, insanoğlunu 
sürekli gelişme ve şahsi nimetlerinden mahrum 
etmektir. Şimdi, engelleyici ve muhalif bir çevre
de Uıni ve geçici nefsin hayatının devam etmesi, 
kendi tecrübeleri ışığında kendi bilgisini arttır
ma.sına bağlıdır. Ne var ki, birden çok imkfmlan 
olan geçici nefsin bu tecrübeleri ancak imtihan ve 
tecrübe ile yanlışlık ve hatalardan geçtikten sonra 
genişleyebilirler. Onun için, bir çeşit zihni kötü
lükler olarak tanımlayabileceğimiz hata ve yanlış
lıklar da tecrübe kazanmasının vazgeçilmez un
surlandır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de «Ademıı in in
dirilişini anlatılan ikinci kıssayı inceleyelim, ki 
bundan şöyle bahsediliyor : 

«Nihayet, Şeytan Q'na ( Adem)'e fısıldadı: ((Ey 
Adem, dedi, sana ebediyet ağacını, zevaz bul
mayacak bir devleti göstereyim mi?» İ şte bu
nun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen çıp

laklıkları belli oldu. ·Üstlerini cennet yaprağın
Idan örtmeye başladılar. Adem, Rabbine karşı 
geldi ve yolunu şaşırdı. Sonra, Rabbi yine onu 

seçip tövbesini kabul etti, ona doğru yolu gös
terdiı> (20/120-122) . 

Buradaki esas fikir, «mülk-ü la yeblaıı , yani 
bitmez tükenmez bir egemenliğe ve müşahhas bir 
ki§i sıfatıyla tutulacak sürekli bir yola karşı duy-
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duğu dayanılmaz arzuyu ortaya koymaktır. Böy
lece, her an ölüm tehlikesiyle kar§ı karşıya bulu
nan insan zamani bir varlık olarak ancak kendi 
nesiini sürdürme amacını gütmüştür. Bu şekilde, 
kişiliği için olmasa da kendi nesline devamlılık ni
meti kazanmaya çalışmı§tır. Bu bakımdan, «ebe
diyet ağacınnın yasaklanmış meyvesinden yemek 
cinsiyeti ayırma yolunu tutmasıdır. Çünkü ancak 
doğum ve tenasül yoluyla insan nesli tükenmekten 
kurtulabilirdi. Bu açıdan bakacak olursanız, hayat 
ölüme sanki şöyle sesleniyor : (<Sen bir nesli yok
ettin de ne oldu? Ben yine de başka nesilleri ya
ratacağım.» Kur'an-ı Kerim eski sanat ve edebi
yatta sözü edilen tenasüli sembolü reddeder. An
cak, insanlar arasındaki ilk cinsel birleşmeye, 
Adem'in vücudunun haya yerlerini örtrnek iste
mesinde belirlenen utanç duygusunun doğuşuna 
değinerek işaret etmiştir. Yaşamak, belirli bir şe
kil ve niteliğe varolan ve duyuiabilen bir kişisel
liğe sahip olmaktır. Sayısız canlı şekle sahip olan,. 
bu varolan ve duyuiabilen kişisellikte Hakiki Zat 
vücudunun sonsuz zenginliklerini belli eder. Bu
nunla beraber, her biri gözünü kendi imkanları
nın doğmasına dikerek ve kendi hakimiyetini ara
yarak ferdiyetlerin ortaya çıkması ve çoğıalması, 
haliyle, ve çaresiz olarak peşi sıra yüzyılların kor
kunç mücadelesini sürükler. Kur'an-ı Kerim de bu
nu böyle der: «Siz birbirinizin düşmanı olarak 
inin» (2/36) . Birbirine zıt kişiliklerin karşılıklı 
çarpışması, hayatm zamanla ilgili yolunu hem ay
dınlatan hem karartan evrensel acı ve üzüntüdür. 
Kişiliğin derinleşip aynı zamanda hata ve kötülük 
imkanlarını açan, şahsiyet halini aldığı insıanoğ
lunda, hayat faciası duygusu daha şiddetli bir şe-
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kil alır. Ancak hayatı, bir zat veya benlik olarak 
kabul etmek, bunun bitimlillği ve geçiciliğinden 
doğan bütün eksiklikleri de kabul etmek anlamı
na gelir. Onun için Kur'an-ı Kerim diyür ki, şah
siyet öyle ağır bir emanettir ki bunu kaldırama
yacaklarını gökler ve dağlar bile söylemişlerdi, 
ama, insanoğlu kendini tehlikeye atarak bu ağır 
yükü kaldınnayı kabul etmişti : 

�(cBiz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağla
ra teklif ettik, aneale onlar bunu yüklenmek
ten çekindiler, bundan endişeye düştüler. İn
san bunu sırtına al.dı. O gerçekten zalim ve 

cahildir.ıı (23172) . 

Şimdi ortaya çıkan soru şudur : İçinde bir de
ğil, birçok sıkıntı ve zorluklar bulunan bu ağır 
emanet yükünü kaldırmayı reddedebilir miyiz? 
Zira, Kur'an-ı Kerim 'e göre, insan olmak zaten 
her türlü çile ve eziyet çekmeyi taahhüt etmek 
demektir. Bununla beraber, zatın tekamülündeki 
mevcut aşamasında, dert, acı ve sıkıntı karşısın
da baş vurulması gereken sabır ve metanet ile so
ğukkanlılık gibi meziyetlerin anlam ve qnemini 
tam olarak anlıyamayız. Belki de bunun amacı, 
benliğimizi istikrara kavuşturmamıza, ve böylece 
yok olup tarihe karışmasını önlernemize imkan 
sağlamaktır. Ama aynı aşamada salt düşüncenin 
sınırlarını da aşıyoruz. Zira bu noktaya vanr var
ınaz, eninde sonunda hayırın şerre galip geleceği 
yolundaki inancımız dini bir akide şeklini almış 
oluyor. <CAllah, Hak emrinde galiptir. Fakat insan
Iann bir çoğu bunu bilmezlerıı (12/21) . 

(İsl�'da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu : 
115, 124) 
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DR. ALİ ŞERiATİ'NİN GÖRÜŞÜ 

Adem'in yaratılışı kıssasında, diniere özgü in
sancıllık anlaşılabilir. Bir tarafta insanın toprak

la (tabiat) akrabalığı, diğer taraftan insanın İla
hi Ruh ile (tabiata ve evrene hükıneden yaratıcı 
kudret . . . Sonsuz ilim ve külli irade . . .  ) akrabalığı. . .  
Varlık iradesi karşısında insanın sorumluluğu, di
yalektik hareketi, çelişik fıtratı ve Allah'ın yer
yüzündeki tecellisi. . .  Yani insana özgü bilgi, seç
me ve yapıcılilc. . .  

Adem'in çocuklarının kıssasından ise yeryü
zünde insan yaşamındaki ilk çeli§ki ve savaıı an
laşılır. Yani Habil ile Kabil 1\ıssasından tarih fel
sefesi istinbat edilebilir. Kabil; bir ((cinsi sorunı> 
yüzünden kardeşi Habil'in evleneceği kendi kızkar
deşinin güzelliğine olan aşkı yüzünden kardeşe ilk 
ihaneti, ilk adam öldünneği, kin ve isyanı, babaya 
karşı ilk başkaldınyı ve Allah'a karşı ilk günalu 
gerçekleştirmiş ve işlemiştir. Adem'in kızlarından 
en güzeli, Habil'in evleneceği gelin adayı olunca 
Kabil kabul etmez. Adenı, davayı Allah'a bırakarak 
der ki: 
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<cHer biriniz, Allah için bir kurban seçeceksi
niz. Hanginizin kurbanı kabul edilse o, Al
lah'ın hükmünün göstergesidir ve diğeri bu
na boyun eğecek ve teslim olacaktır.» 

İki kardeş de kabul ederler. Habil, sürü sahi
biydi. Sürüsü arasından en genç, en değerli, en 
besili olan kızıl devesini Allah için seçti. Kabil, 
çiftçiydi. Tarlasından dökülmüş bir deste sarı ba
şağı kurban yerine getirdi. Hem kimsenin hakkını 
istemediği, hem de imanı yolunda malını düşün
meksizin sahip olduğu şeyin en kıymetli ve en 
azizini seçerek Rabbine kurban ettiği için Habil'in 
kurbanı kabul edildi. 

Kabil, buna rağmen teslim, olmadı. Kendi ka
zancına olmadığı için Allah'ın hükmüne karşı çık
tı ve tehdit ile tecavüzünü sürdürdü. Habil decU 
ki: 

«Yemin olsun ki beni öldürmek için elini ba
na uzatsan ben seni öldürmek için elimi sana 
kaldırıcı değilim. Çünkü ben Alemierin Rabbi 
olan Allah'tan korkanm. (El-Maide/28) 

Fakat Kabil, dellenmişti. Habil'i çöle götürdü 
ve onu gizlice öldürdü. Böylece ilk insan kanı, in
san eliyle toprağa döküldü. 

Bu kıssa, çoğunlukla böyle nakledilir. Ve bu 
kıssa tarihi bir olay olarak anlatılır. İki kardeşin 
çatışmasını Kabil'in kötü tiyneti ile hevesine Ha
bil'in ise iyilik fıtratına bağlarlar. Oysa ki her iki
sinin de aynı ana-babadan doğmuş, aynı çevre ta
rafından eğitilmişlerdi. Henüz farklı çevreler oluş
madığı gibi toplum da oluşmadığından eğitimde 
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d.e farklılıklar yoktu. Bu kıssanın mantıki tahlili
:ne ve bilimsel analizine yönelenler, bu kıssadan 
şu aslı istinbat etmek istemektedirler: Cinsi sa
pıklıklar, heva ve hevesler, cinayet ve günahın te
mel nedenidir. Tarihte ilk dökülen kan, şehvetin 
eseriydi. 

Bu, doğTu olmakla birlikte şu soru da cevap
sız kalmaktadır : Niçin Kabil, şehvetin avı olmuş
tur? Habil'in de güçlü elleri olmasına rağmen, kar
deş kanı dökmeğe, ihanet ve günaha niçin yönel
memiştir? Bu zıt iki kardeş, cevher olarak birdir. 
Ana-baba bir, eğitim ortamlan bir doğal çevrele
ri, bir terbiye ekolleri bir ve deneyimleri de bir

dir. Peki bu karaktçr, yaratılış ve tavır çelişkisi 
nereden kaynaklanmaktadır? Bilimsel bir yakla
şımla bu iki farklı karaktere yönelmeli ve ortak 
olmayan faktörün ne olduğu araştırılmalıdır. 

Bu araştırmada görüyoruz ki , kıssada ortak 
olmayan faktör; iş tüileri, ekonomik konum ve 
uğraşlandır. Biri çoban, diğeri çiftçi . . .  Bu aynm, 
üzerinde çok düşünülmeye değer bir aynmdır. 

Çoban insan? Yani ne? .. 

Çadır yaşamının, kabilenin, ibtidai insanın 
varolduğu çağ, yani mülkiyetin henüz ortaya çık
madığı bir dönem . . .  İnsanlarm el ele, topluca do
ğanın eteğinde, özgürce yaşadıklan ve genel doğa 
sofrasından yedikleri bir dönem. . .  Üretim sistemi, 
orman, ırmak ve deniz avıydı. üretim kaynağı, 
cömert ve bakir doğaydı. Doğal olarak tabiat ürün
lerinden başka (balık, hayvan, meyva) bir şey 
üzerinde mülkiyet yoktu. Yani üretim kaynağı, 
bir bireyin tekelinde olup diğerinin mahrumiyeti 
sözkonusu de�ildi. Toplum ise bireylere ayrıh
yordu. Sınıfiara değil. . .  Ekonomik sınıflar, mülki-
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yet temeli üzerinde olu:ımaktadır. üretim kaynak

larına göre mülkiyet veya tekelleştirme, üretim 
kaynaklarının sınırlı hale geldiği zamanda oluş
muştur. Ekonomik üretim biçimi de av ve ehlileş
tirilnıişlere çobanlık biçiminden çiftçilik şekline 
<lönüşmüştür. Ekilebilecek topraklar sınırlıdır. Ir

maklar, denizler, orman ve çöller gibi sınırsız, ih
tiyaçtan fazla ve herkesin faydasına açık değildi. 

Avcı üretim aşamasında, orman ve denizlerde ev
cilleştirme zamanında üretim; üretken bireyin gü
cüyle sınırlıydı. Tarladaki çiftçilik üretimi döne
minde ise üretim ; üretim kaynağının genişliğiyle 
sınırlıdır. Doğadaki üretim aşamasında birey gü
cünü geliştirmeye çabalarken, çiftçilik aşamasında 

lse, üretim kaynağını geliştirme çabasına girmek
tedir. Ekilebilir sınırlı toprak, sayısız bireylerin is
tifadesinde olamaz. Belki birinin payına bir şeyler 
düşerken değeri paysız kalır. İşte mülkiyetin biri 
mahrum, diğeri sahip diye iki sınıf oluşturması 

bundandır. Bireylerden oluşan toplum, böylece iki 
suuftan oluşan bir topluma dönüşmüştür. Peki bu 
pay sahibi olmak veya mahrum olmayı belirleyen 
faktör nedir? Zor-güç ! . . Henüz, ne farklı felsefi 
bilimsel ve ırksal eğilimler var, ne ekonomik ve 
hukuki belgeler var ve ne de sonraları «zorn sima
sma bağlanan değişik boyutlardaki şeyler var. Bu 
�eyler ise güçlülerin yüzüne mahrumlar görmesin 
diye çekilen perde ve hala var olan kuşkulara ne

den olan bir engel . . .  Orman ve deniz a vcılığında 
diğerlerinden daha başarılı olanlar, ekilebilir sınır
lı topraklan gasbeden ve zorbalaşanlardır. Ele ge
çirdikleri toprakların etrafına sınırlar çekerek te
keller oluşturdular. Diğerleri de bu sınırlarm dışı
na itildiler ! Mülkiyet hak olmasma rağmen her-
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kes kendini hakkıyla kayıtlamadığı gibi mümkün 
ve varolan en fazla payı ele geçirmeye çabalardı, 
gerekli ve makul olan payla yetinmedi. Toprakla
rın ihtiyaç, imkan ve idare edilebilecekten (kendi
ne geÇim için yetecekten) daha fazlasıyla zorba 
grubun eline geçmesi ve zayıf grubun ellerinin de 
boş kalması da bundandır. Artılı:: özgür bireyler top
lumcu, yaygın ve sınırsız doğada hareket edemi
yor, yiyeceğini her yerde arayamıyordu. İskan baş
lamıştır. Su ve topraklar üzerine sınırlar çekilmiş 
ve herkesin azık kaynağı olan tarlalar sınırlar al
tına alınmıştır. Mülk sahipleri, kendi bireysel güç 
ve ihtiyaçlanndan fazla toprağı ellerinde tuttukla
rı için işçiye muhtaçtırlar. İşçi de elinde toprağı 
olmadığı için azığa ve işe muhtaçtır. Bu iki ihti
yaç, bu iki sınıf arasındaki ilişkiyi belirler. Yeni 
bir belirti : Azığa muhtaç topraksız insanın, toprak 
sahibi ve azık kaynağı tekelinde tutan tarafından 
satın alınışı . . .  Sınıflı toplum. Kölelik. Güdenler. 
Soylular-Halk, egemen-mahkum, özgür-köle, bey
hizmetçi, fazilet sahibi-faziletsiz, temiz-necis üs
tün ırk-adi ırk. . .  Yüce, manevi ve ruhi erginlik, 
sanat, düşünce ve kültürel fazilet sahipleri, top
lumdaki adi, çirkin ve pis işleri yapanlar . . .  

Habil hayvancılık yapardı. Yani özgürlüğün 
ve topraktan bağımsızlığın insanı. Yani sınıfsız 
toplumun insanı. Büyük doğanın kendisinde çalı
şan!ann malı olduğu dönemin ilk insanı. . .  Kabil 
çiftçidir. Yani iskan ve toprakta bağımlılık aşa
masının insanı . . .  Sınıflı toplumun insanı. Bireyin 
bireyi sömürmesi, bireysel mülkiyet ve insanın in
sana egemenleşmesi döneminin insanı. Meyveyle 
dolti büyük bir bağdan özgürce yiyen çocuklar do
ğayla çatışma halindedirler. Her birinin diğeriyle 
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ilişkisi; kardeşlik; eşitlik, barış ve çıkarlarda or
taklıktan başka bir ilişki değildir. Fakat bnnlar bir 
sofranın başına oturdukları zaman doğayla olan 
çatışma yön değiştirir ve yerini birbiriyle olan 
çatışmaya bırakır. Mal toplama yolunda; manevi ·
ideal ve faziletierin yağmalanması, güce eğilim, 
lurs, arttırma isteği, paraya tapıcılık, maddecilik, 
hile, yalan, zorbalık, gasb sömürii, cinayet, kin, sa
vaş, insanı sömürme, kölelik sömürgecllik, sultacı
lık egemenlik peşpeşe gelir. Habil, insani eşitliğin , 

adalet ve ortak katılımın sembolü. Kabil, zorba
lığın, sömürünün, sömürgeciliğin sembolü. İnsan
ların ilişkilerinde etkin bir tefsir gücü taşıyan fak
törlerden biri olan cinsel içgüdünün Habil ile Ka
bil arasındaki ilişkide varolduğu doğrudur. Fakat 
ahlıakın adileşmesinin, çıkarcılığın, kudurınanın, 
kendini beğenmenin ve çöküşün temel altyapısı 
başkadır. Bu noktada söylenınesi gereken bir şey 
daha var: Cinsel içgüdü bu iki kardeşte eşittir 
ama, yalnız Kabil'i cinayete sürüklemiştir. öte 
yandan Habil'in cinsel yönden ayıplı plduğunu, 
iktidarsız olduğunu gösteren hiçbir delil ve bulgu 
olmamasına rağmen cinayet hastalığından arındı, 
şeref, barış, sevgi ve imanını gözetti. Kabil ise, 
varlığına iman ettiği Allah'a ihanet etti, karşı gel
di. Çoban Habil'in, çiftçi Kabil tarafından öldürü
lüşü, insanlığın düşman ve çelişik iki kutba ayni
masının başlangıcı . . .  

İnsan; Habil'in sevgi, iman, barış ve adalet 
a,nlayışının ölüşü, Kabil'in zulüm, zorbalık, düş
manlık ve imtiyazının egemenleşınesiyle kendi ta
rihine girmiş oluyor. Değişik her aşamada, imti
yazlı sistemi, sınıfsal çelişkiyi kollamakta olan bir 
tarih . . . Kabil, Habil'i öldürür. Zorba ve mallı sınıf, 
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mahrum, güçsüz ve \ mülksüz sınıfın yazgısına ege
menleşir. Böylece Kabili sistem, tarihe ve insanlığa 
egemen olur. Bireysel çıkar, toplumsal faydaya ga
lip gelir. Hepsi Kabilj ruhun tecellileri olan cinsi, 
:siyasi. ve ekonomik bencillikler toplumuna .egemen 
sistemin ruhu olur. Cinsi bencillikten kastım, baş
kasının namusuna ırzına gözdikmek, saldırmak v e  

bu konuda d a  zorbalaşmaktır. Siyasi ve ekonomik 
bencillik de böyle . . .  'I'arj.he «Hazine-servet» espri
Sini yerleştiren Kabili ruhtur. Tıpkı, malik olan, 
Sultan olan, haram işleyen, hoca olan (Bel'am) ve 
kan döken Kabili ruh olduğu gibi. Tekelci ve ben
cil ruh . . .  Herşeye sahip olma ve herkesi mah-rum 
bırakma tutkusu . . .  

Böyle bir sistemi korumak Macyawel'in de de
yimiyle ccsalt kurt olmakla mümkün değildir. Til
ki de olmak gerekir.)) Kurt olmak yani para ve 
kılıca dayanmaktır. Tilki olmak yani kullanacağı 
dine dayanmak . Bugün ise bir ideolojiye dayan

mak. Yani sanat, edebiyat, şiir, felsefe ve bilimden 
yardım istemek. 

· 

Kılıç, Para, Din! 

Bu üçü, bir sınıfın çehresidir, tarihe egemen 
olagelmiş sınıfın. Ben öyle sanıyorum ki, «testis» 
de bu özgün teslis zihninin bir yansımasıdır. Tes
lise göre : İlalı birdir, bir zattır, bir ası, bir güç
tür, fakat üç ayrı simada. . .  Sınıfsal teslisin yan
sıması. . .  Egemen sınıf birdir, bir şahsiyet, bir asi, 
bir güç ve bir ocaktır fakat, üç değişik çehrede : 
Güç, para, din! Yunan'da Zagre üç çehreli bir tan
ndır·. Hindistan'da Yusna da üç çehrelidir. Niha
yet Roma'da Meryem'in oğlu İsa, üç çehreli bir 
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Tann (ilah) olmuş: Baba-oğul-Ruh-ul-Kuds. uçu 
birdir, biri de üç ! Bu inanç, bilim, mantık ve fel
sefe açısından tasavvur edilemez ve kabul edilmez 
ve de batıldır. Fakat biz kötü anlıyoruz, sanıyoruz 
ki söz evrenin sahibi, yaratıcısı, hakimi olan Al
lah etrafındadır. Hangi Peygamber veya beyin bir 
olan Allah'ın üç çehre sahibi olduğunu söylemiş 
ki biz bu sözün mantığını reddetrneğe yöneliyo
ruz? Söz, Kabili sınıf çevresindedir. Birdir ve üç
tür, aynı zamanda üçtür ve birdir. üç çehreye 
yansıyan bir ilah ! N e kadar da doğru ! üç ç.ehre
ye yansıyan bir sınıf ! Politik çehre, ekonomik çelı
re ve dini çehre. Dizginci, sermayeci ve dinci ! tJ ç 
tanenin bir, bir tanenin üç olduğtınu görmüyor 
musunuz? Katplik mantığın ne kadar titiz ve doğ

ru olduğunu görmüyor musunuz? Bu üç çehre 
sürekli bir gövde de, Kabili ruhta, tarih ve top

luma egemen olmuştur. İbrahim! dinde, yani 
vahye dayalı dinde, özelllkle de Kur'an'da, ege
men sınıfın bu üç boyutu, bu Kabili testis, üç «Şah
siyette» gösterihnişti: Firavun, Ka.run, Bavra oğ
lu Bel'am l 

Çoban Peygamberlerin keskin mücadeleleri, ti
tizlikle bu üç boyut tek bedenli çehreye yönelmiş
tir. Bu peygamberlerin geçmişini ve hareketlerini 
okuduğumuzcia bu üç cephenin onlara karşı dur
duklannı ve bütün güçleriyle, Peygamberlerin ha
reketini çökertmeğe yöneldiklerini görüyon1z. 

Me le, Mütrefin ve Ruhhan ! 

Mele; gözlerini kapatireasma yağlı ve besili 
olanlar. Ensesi kalın, göbeği büyük hantallar. Gü

cü elinde bultınduran zorbalar ı 
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Mütrefin : Mağrur ve gösterişli insanlar. Ser
vete dayalı bir gösteriş ifadesi. Erkek hindi gıbi 
halkın arasında kabararak yürüyenler. Servetleri 
kendilerini her tür sorumluluktan heraat ettiren
ler! 

Ruhban: Tapınak efendileri, din ruhanlleri. 
Diğer ikisinin ve kendinin çıkarına dini kullanan· 
lar ! 

Faka.t dinler hakkındaki yargı� ideolojiler hak
kındaki külli yargılar ölçüsüyle doğru değildir. 
Önce hangi dinden sözettiğimizi belirlemeli, sonra 
o dinin sosyal motifi, yönü ve sınıfsal mesajını 
yargılamalıyız. 

Din ve tarih sosyolojisi bana şunu göstermiş
tir: Egemen dini ve felsefi sistemler, insanların 
sosyal sistemlerinin ve yaşam biçimlerinin bir 
yansıması olmuştur. Toplumsal ve sosyal ccstatü
ko» din biçiminde açıklanmıştır. Gerçekte egemen 
dini n inanç örgüsü, sosyal ve ·maddi sistemin be
lirlediği olmuştur. Asumani (Göksel) ve lahuti 
inançlar, yersel (Aıi) ve riziki olguların biçimlen
inişi ve tasviri olmuştur. 

Eski astronomi bağımlı bir çemberdir. ecDünya 
yuvarlağı merkezine bağlı birkaç gök tabakasını 
kapsar. Gök sabit bir tabakalar sistemidir. Her ta
baka, kendinden bir üst akla tabi ve bir alt aklın 
üstündedir. Bütün tabakalar ise; en üst tabakaya 
(Felekül eflak) ve onu düzenleyen akıllar aklı veya 
külli akla tabidir.» Bu astronomik şekil, sınıfsal 
sistemin, bağımlı toplumun bu sistem etrafındaki 
hareketlerinin kopyasıdır. (Öze Dönüş Sh. 355-365) 
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